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  .أدبا اهللا زاده، الرافعي صادق أفندي مصطفى الفاضل األديب ولدنا
 ذلك فليس بثناء، ثناء أقارضك ال قلبك، يل ضمن ما وهللا أدبك، أمثر ما

 صفك وأقدم األولياء، خلَّص من أعدك ولكين ،األبناء مع اآلباء شأن
 ميحق سيفًا لسانك من للحق جيعل أن اهللا وأسأل. األقرباء صف على

  .والسالم، األوائل يف حسان مقام األواخر يف يقيمك وأن الباطل،
   ١٣٢١ سنة شوال ٥

  عبده حممد
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حدث املسيب بن رافع الكويف قال: بينا أنا يوما يف مسجد الكوفـة،  

اهد، وداود األزدي ومجاعة، أقبل فىت فجلـس  ومعي سعيد بن عثمان، وجم
قريبا منا، وكان تلقاء وجهي، ال أمد نظري إىل انطلق يف مستـه ووقـف   

وكـان  -عليه، وكنا نتحدث فرأيته يتسمع إىل حديثنا؛ فلما تكلم سعيد 
رأيـت الفـىت    -خافت الصوت من علة به، وكنا نسميه النملة الصخابة

  ث يقع يف مساعه حسيس منلتنا.يتزحف قليال قليال حىت صار حبي
أمـس بعمـران اخليـاط،     ١ وكان سعيد يقول: اجتزت أنا والشعيب

مكسور، ختيطه؟ قال: نعم، إن كان  ٢ فمازحه الشيخ فقال له: عندنا حب
عندك خيط من ريح! فقلت أنا: فاذهب فجئنا باملغزل الذي يغزل اهلـواء  

  لنصنع لك اخليط.
در شيخنا وما يتفق له؛ أخربين أن قال جماهد:" هذا ليس بشيء يف تنا

رجال جاءه يف مسألة، فدخل عليه البيت وهو جالس مع امرأتـه، فقـال   
  الرجل: أيكما الشعيب؟ فأومأ الشيخ إىل امرأته وقال: هذه!

قال املسيب: وضحكنا مجيعا، وأخذ نظري الغالم فإذا هـو نـاكس   
عن شيء فيها،  حزنا ومها، وكأنه ال يتسمع إليها ليسمع، بل ليشغل نفسه

فتتوزع خواطره، فيتبدد اجتماعها على مهه بصوت من هنا وصوت مـن  

                                                
للھجرة أو حولھا. عن  ١٠٣ھو اإلمام العظیم "عامر بن شراحیل الشعبي" توفي سنة  ١

بعض وثمانین سنة، وكان في عصره أحد العلماء األربعة في اإلسالم: سعید بن المسیب 
في المدینة "ذكرناه في قصة زواج"، الحسن البصري في البصرة "ذكرناه في قصة بنتھ 

لشعبي ھذا في الكوفة، وكان یشبھ في زمانھ ابن الصغیرة"، ومكحول في الشام، وا
 عباس في زمانھ.

الحب "بكسر الحاء": ھو الزبر، یستقطر الماء من أسفلھ فیخرج صافیا، ویقال  ٢
 لرشحھ: قطر حب.
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احملزون يف مغالبة احلزن ومدافعته، يشغل عنه بصره وقلبـه   هنا، كما يفعل
  ومسعه مجيعا، فيكون احلزن فيه وكأنه بعيد منه.

فقلت يف نفسي: أمر أمات الضحك يف هذا الفـىت وكسـر حدتـه    
ليه وقلت: رأيتك يا بين مقبال علينا كاملنصرف عنـا؛  وشبابه، مث حتولت إ

  فما بالك مل تضحك وقد ضحكنا مجيعا؟
قال: إليك عين يا هذا؛ فأين من الضحك وأنا على شفري القرب، وروح 
التراب مالئ عيين يف كل ما أرى، وكأن حفريت ابتلعت الدنيا اليت أنا فيها 

  الدنيا ورجل يف اآلخرة! لتأخذين فيها، وأنا الساعة ميت حي؛ رجل يف
قلت: فأعلمين ما بك يا بين، فلقد احتسبت ولدا يل كـان يف مثـل   
سنك وشبابك ومل أرزق غريه، فقليب بعده مريض به، يتومسـه مفرقـا يف   
لداته، متومها أن وجوههم جتمعه مبالحمه؛ فأنا من ذلك أحبهم مجيعا وأطيل 

دا منهم إال كـان لـه   النظر إليهم والتأمل يف وجوههم، ولست أدرى أح
ولقليب حديث! فإن رأيته حزينا مثلك تقطعت له مـن إشـفاق ورمحـة،    
وطالعين فتاي يف مثل مهه وحزنه وإنكساره؛ فيعود قليب كالعني اليت غشاها 
الدمع، حتمل أثر احلزن ومعناه وسره؛ فبثين ما جتد يا بين، فلعل يل سببا إىل 

قد حزنت من أمر قريب  كشف ضرك أو إسعافك حباجتك؛ ولعلك تكون
  املتناول هني احملاولة، مل جيعله عندك كبريا أنه كبري، ولكن أنك أنت صغري.

قال الفىت: مهال يا عم، فإن ما نزل بنا مما تنقطع عنده احليلة وال تنقاد 
  فيه الوسائل، وال عالج منه إال باملوت يأخذنا ويأخذه.

ا إال من أخـذ للقتـل   قلت: يا بين، هذه كلمة ما أحسب أحدا يقوهل
  جبنايته ومل يعف أهل الدم، فهل جنيت أو جىن أبوك على أحد؟
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قال: إن األمر قريب من قريب، فإين تركت أيب الساعة جممعا علـى  
  إزهاق نفسه، وقد أغلق عليه الدار واستوثق من الباب!

قال املسيب: فكأمنا لدغتين حية ذه الكلمة، وأكربت أن يكون رجل 
نفسهن فتناهضت، ولكن الغالم أمسك يب وقال: إنه ال يـزال   مسلم يقتل

  حيا، وسيقتل نفسه مىت أظلم الليل وهدأت الرجل.
قلت: احلمد هللا، إن يف النور عقال، ولكن ما الذي صار بـه إىل مـا   

  قلت، وكيف تركته لقدره وجئت؟
 قال الفىت: إنه قال يل: يا ولدي، ليس لك أب بعـدي، فـإن أردت  

رجع مع الليل لنسلم أنفسنا، وإن آثرت احلياة فـارجع مـع   اللحاق يب فا
  الصبح لتسلمين إىل غاسلي!

قلت: أفآمن أنت أال يكون أبوك قد أخرجك عنه ألن عينك متسـك  
  يديه وترده عما يهم به، حىت إذا خال وجهه منك أزهق نفسه؟

قال: مل أدعه حىت أقسم أن حييا إىل الليل، وحىت أقسمت أن أرجـع  
ه؛ فإن مل متسكه ميينه أمسكه انتظاري، وقد فرغت احلياة منا فلم ألموت مع

يبق إال أن نفرغ منها؛ ومن كان فيما كنا يف مث احندر إىل ما احندرنا إليـه،  
مل ير الناس من نفسه ضعة وال استكانة، وإمنا خرجت ألسأل هذا اإلمـام  

، ونزلـت  "الشعيب" وجها من الرأي فيمن يقتل نفسه إذا ضاقت عليه الدنيا
به النازالت، وتعذر القوت، واشتد الضـر، وتـدلت بـه املسـكنة إىل     
حضيضها، وأجلئ إىل أحوال دقته دق الرحى ملا تدور عليه، ومل يعد له إال 

  رأي واحد يف معىن الدنيا، هو أنه مكذوب مزور على الدنيا.
  قلت: يا بين، فإين أراك أديبا، فمن أبوك؟
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هور القمر وحمق حماقه، وهـو اليـوم يف   قال: هو فالن التاجر، ظهر ظ
أحلك الليايل وأشدها انطماسا؛ جهده الفقر، ويا ليته كان الفقر وحـده،  
بل انتهكته العلل، وليتها مل تكن إال العلل مع الفقر، بل أخذ املوت امرأته 
فماتت مها به ويب، ومل يكن له غريي وغريها، وكان كل من ثالثتنا حييـا  

فهذا ما كان جيعل كال منا ال يفرغ إال امتأل، وملا ذهبت لالثنني اآلخرين، 
األم ذهبت احلقيقة اليت كنا نقاتل األيام عنها، وكانت هي وحدها ترينـا  
احلياة مبعناها إن جاءتنا احلياة فارغة من املعىن، وكنا من أجلها نفهم األيام 

  على أا جماهدة البقاء؛ أما اآلن فاحلياة عندنا قتل احلياة!
مع أدبك حلكيم، وإين ألنفس بك علـى   -واهللا-لت: يا بين، فإنك ق

  املوت، فكيف ردتك حياة أمك عن قتل نفسك وال تردك حياة أبيك؟
قال: لو بقى أيب حيا لبقيت، ولكن الدهر قد انتزع منه آخر ما كـان  
ميلك من أسباب القوة، حني أخذ القلب الشفيق الذي كان جيعله يرتعد إذا 

ت، فهو اآلن كالذي حيارب عن نفسه تلقاء عدو ال يرمحه؛ إن فكر يف املو
  عجز عن عدوه فالرأي قتل نفسه ليستريح من تنكيل العدو به.

قال املسيب بن رافع: وأدركت أن الفىت يريد من سؤال الشيخ حتلـة  
إليها أن ميوت مسلما إذا قتل نفسه كاملضطر أو املكره، فأشـفقت   يطمئن

دثته أو أفتيته؛ وقلت: هذا مريض حيتاج العالج ال أن أكسر نفسه إذا أنا ح
الفتيا؛ وكان إمامنا "الشعيب" حكيما حلنا فطنا، سفر ين أمري املؤمنني "عبد 
امللك" وعاهل الروم، فحسدنا العاهل أن يكون فينا مثله. وقلت: لعـل اهللا  
حيدث به أمرا. فأخذت بيد الفىت إليه، ومشيت أكلمه وأرفه عن نفسـه.  

ه: أما تدري أنك حني فرغت من سرور احلياة فرغت من غرروها وقلت ل
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أيضا، وأنا الزاهد املنقطع يف عرعرة اجلبل ينظر من صومعته إىل الدنيا، ليس 
  بأحكم وال أبصر ممن ينظر من آالمه إىل الدنيا؟

يا بين: إن الزاهد حيسب أنه قد فر من الرذائل إىل فضـائله، ولكـن   
هو يف نفسه رذيلة لكل فضائله. وماذا تكون العفة  فراره من جماهدة الرذيلة

واألمانة والصدق والوفاء والرب واإلحسان وغريها، إذا كان فيمن انقطع يف 
صحراء أو على رأس جبل؟ أيزعم أحد أن الصدق فضيلة يف إنسان لـيس  
حوله إال عشرة أحجار؟ وامي اهللا إن اخلايل من جماهدة الرذائل مجيعا، هلـو  

  الفضائل مجيعا. اخلايل من
يا بين: إن من الناس من خيتارهم اهللا فيكونون قمح هذه اإلنسـانية؛  
ينبتون وحيصدون ويطحنون ويعجنون وخيبزون، ليكونوا غذاء اإلنسانية يف 
بعض فضائله. وما أرك أنت وأباك إال من املختارين، كأن يف أعراقكم دم 

  نيب يقتل أو يصلب!
قال املسيب: وانتهينا إىل دار الشعيب، فطرقت الباب، وجاء الشـيخ  
ففتح لنا، وسلمنا وسلم، مث بدرت فقلت: يا أبا عمرو، إن أبا هذا كان من 
حاله كيت وكيت، فترادفت عليه املصائب، وتوالت النكبات، وتـواترت  
األسقام ... مث اقتصصت ما قال ابنه حرفا حرفـا، مث قلـت؛ وإنـه اآلن    

ك أن يزهق نفسه وسيتبعه ابنه هذا؛ وقد "هـداه اهللا إليـك فجـاء    موش
يسلك، أميوت مسلما من أجلئ وأكره واضطر واستضاق واختل، فتحسى 
مسا فهلك، أو توجأ حبديدة فقضى، أو ذبح نفسه بنصل فخفت، أو حز يف 
يده بسكني فما رقأ دمه حىت مات، أو اختنق يف حبل ففاضت نفسـه، أو  

  طاح!تردى من شاهق ف
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وأدرك الشيح معىن قويل: "هداه اهللا إليك" ومعىن ما أكثـرت مـن   
األلفاظ املرادفة على القتل وما استقصيت من وجوهه؛ فعلم أن مل أسـأله  

رجـل   -واهللا-الفتيا والنص، ولكين سألته احلكمة والسياسة؛ فقال: هذا 
ـ  ذهب كرمي، أخذته األنفة وعزة النفس، وما أنا الساعة مبعزل عن مهه، فن

  نكلمه واهللا املستعان.
ومشينا ثالثتنا، فلما شارفنا الدار قال الفىت: إنه ال يفتح يل إذا رآكما، 

استفز بنفسه فأزهقها، وسأتسور احلائط وأتـدىل مث أفـتح لكمـا     ورمبا
  فتدخالن وأنا عنده.

ودخلنا، فإذا رجل كاملريض من غري مرض، خوار مسـلوب القـوة،   
به جرأة، وإىل احلياة وما به قوة؛ وصغر إليه نفسه  انزعج قلبه إىل املوت وما

أا أصبحت يف معاملة الناس كالدرهم الزائف ال يقبله أحد، وثابر عليـه  
داء احلزن فأضناه وتركه روحا تتقعقع يف جلدها، فهي ـم يف حلظـة أن   

  تثب وتندلق.
وسلم الشيخ وأقبل بوجهه على الرجل، مث قال: "بسـم اهللا الـرمحن   

م، {والصابِرِين في الْبأْساِء والضراِء وحني الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا الرحي
  ] ".١٧٧وأُولَئك هم الْمتقُونَ} [البقرة: 

فقطع عليه الرجل وقال كاحملنق: أيها الشيخ، قد صربنا حىت جاء ما ال 
نقدر عليهـا إال لفظـة    صرب عليه؛ وقد خلونا من معاين الكالم كله؛ فما

  واحدة منلك معناها، هي أن ننتهي!
ومد الشيخ عينه فرأى كوة مسدودة يف اجلدار، فقال يل: افتح هـذه  
ودع اهلواء يتكلم معنا كالمه. فقمت إليها فعاجلتها حىت فتحتـها، ونفـذ   
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منها روح الدنيا، وقال الشيح للرجل: أصغ إيل، فإذا أنا فرغت من الكالم 
  سك.فشأنك بنف

أعلمت أن رجال من املسلمني قد مرض، فأعضل مرضه فأثبته علـى  
سريره ثالثني سنة ال يتحرك، وطوى فيه الرجل الذي كان حيا ونشر منـه  

  الرجل الذي سيكون ميتا، فبقي ال حيا وال ميتا ثالثني سنة؟
  قال الرجل: ويف الدنيا من يعيش على هذا احلال ثالثني سنة؟

م واسأل. أيصرب على هذه احلال ثالثني سنة قال الشيح: صحيح الكال
وال يقول: "جاء ما ال صرب عليه" وأي شيء ال صرب عليه عند الرجل املؤمن 

  الذي يعلم أن البالء مال غري أنه ال يوضع يف الكيس بل يف اجلسم؟
أفتدري من كان الصابر ثالثني سنة على بالء احلياة واملوت جمـتمعني  

 ٣ رها؟ إنه إمامنا "عمران بن حصني اخلزاعـي" يف عظام ممدودة على سري
الذي أرسله عمر بن اخلطاب يفقه أهل البصرة، وتوىل قضـاءها، وكـان   
احلسن البصري حيلف باهللا ما قدمها خري هلم من عمران بن حصني. ولقـد  
دخلت عليه أنا وأخوه "العالء"، فرأيناه مثبتا على سرير اجلريد كأمنا شـد  

عصبه وذوبان حلمه ووهن عظامـه، فبكـى    نتهاكباحلبال وما شد إال با
أخوه، فقال: مل تبكي؟ قال: ألين أراك على هذه احلال العظيمة؟ قـال: ال  
تبك، فإن أحبه إىل اهللا تعاىل أحبه إيل. مث قال: إن هذه األرض حتمل اجلبال 
فال يشعر موضع منها باجلبل القائم عليه، إذ كان متاسك األرض كلها قـد  

ع منها قوة اجلميع، ولوال هذا لدك اجلبل موضعه وغار به؛ جعل لكل موض
وكذلك حيمل املؤمن مثل اجلبال من البالء على أعضائه ال ينكسر هلـا وال  
يتهدم؛ إذ كانت قوة روحه قوة يف كل موضع، فالبالء حممول على مهـة  

                                                
 من الھجرة. ٥٣توفي سنة   ٣
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الروح ال على اجلسم، وهذا معىن اخلرب: "إن املؤمن بكل خري علـى كـل   
  حه لترتع من بيه جنبيه وهو حيمد اهللا عز وجل".حال، إن رو

مث قال: ولكن ذاك هو املؤمن، فمن آمن باهللا فكأمنا قال له: "امتحين! 
" وكيف تراك إذا كنت بطال من األبطال مع قائد اجليش، أمـا تفـرض   
عليك شجاعتك أن تقول للقائد: "امتحين وارم يب حيث شـئت! " وإذا  

ح ونالك البتر والتشويه، أتراهـا أوصـافا   رمى بك فرجعت مثخنا باجلرا
  ملصائبك، أم ثناء على شجاعتك؟

مث قال: إذا مل يكن اإلميان باهللا اطمئنانا يف الـنفس علـى زالزهلـا    
وكوارثها، مل يكن إميانا، بل هو دعوى بالفكر أو اللسـان ال يعـدومها،   

وف. كدعوى اجلبان أنه بطل، حىت إذا فجأه الروع أحدث يف ثيابه من اخل
ومن مث كان قتل املؤمن نفسه لبالء أو مرض أو غريمها كفرا باهللا وتكـذيبا  
إلميانه، وكان عمله هذا صورة أخرى من طيش اجلبان الذي أحـدث يف  

  ثيابه!
واإلميان الصحيح هو بشاشة الروح، وإعطاء اهللا الرضى من القلـب،  

شاشـة  ثقة بوعده ورجاة ملا عنده، ومن هذين يكـون االطمئنـان، وبالب  
والرضى والثقة والرجاء، يصبح اإلميان عقال ثانيا مع العقل، فـإذا ابتلـي   
املؤمن مبا يذهب معه الصرب ويطيش له العقل، وصار من أمـره يف مثـل   
اجلنون، برز يف هذه احلالة عقله الروحاين وتوىل سياسة جسمه حىت يفيـق  

فيغمـر بـه    العقل األول. وجييء اخلوف من عذاب اهللا ونقمته يف اآلخرة،
خوف النفس من الفقر أو املرض أوغريمها فيقتل أقوامها األضعف، وخيرج 

  األعز منهما األذل.



 

١٣ 

فاالطمئنان باإلميان هو قتل اخلوف الدنيوي بالتسـليم والرضـى، أو   
حتويله عن معناه جبعل البالء ثوابا وحسنات، أو جتريده من أوهامه باعتبـار  

وت؛ وهو ذا عقل روحاين له شأن عظيم احلياة سائرة بكل ما فيها إىل امل
يف تصريف الدنيا، يترك النفس راضية مرضية، تقول ملصائبها وهي مطمئنة: 

  نعم. وتقول لشهواا وهي مطمئنة: ال.
وما اإلنسان يف هذا الكون؟ وما خريه وشره؟ وما سخطه ورضاه؟ إن 

 مـن  كل ذلك إال كما ترى قبضة من التراب تتكرب وقد نسيت أنه سيأيت
  يكنسها!

قال الشيخ: وانظر، أما تبتلى الشجرة اخلضراء يف بعض أوقاا مبثل ما 
يبتلى به اإلنسان؟ غري أن هلا عقال روحانيا مستقرا يف داخلها ميسك احلياة 
عليها ويتربص حاال غري احلال؛ ومهما يكن من أمـر ظاهرهـا وبالئـه    

  درها حىت يف قر الشتاء.فالسعادة كلها يف داخلها، وهلا دائما ربيع على ق
فالعقل الروحاين اآليت من اإلميان، ال عمل له إال أن ينشـئ للـنفس   
غريزة متصرفة يف كل غرائزها، تكمل شيئا وتنقص من شيء، وتوجـه إىل  
ناحية وتصرف عن ناحية؛ وذه الغريزة تسمو الروح فتكون أكـرب مـن   

  مصائبها وأكرب من لذاا مجيعا.
فسها معىن الرضى بالقدر خريه وشره، وهي تـأيت  وتلك الغريزة هي ن

بالتأويل لكل مهوم الدنيا، فتضع يف النكبات معاين شريفة ترتع منها شرها 
وأذاها للنفس؛ وليست املصيبة شيئا لوال تأذي النفس ا، وإذا وقع التأويل 
يف معاين النكبات أصبحت تعمل عمل الفضائل، وتغريت طبيعتها فيعـود  

من الزهد، واملرض نوعا من اجلهاد، واخليبة طريقا من الصـرب،  الفقر بابا 
  واحلزن وجها من الرجاء، وهلم جرا.



 

١٤ 

والنفس وحدها كرت عظيم، وفيها وحدها الفـرح واالبتـهاج ال يف   
غريها، وما لذات الدنيا إال وسائل إلثارة هذا الفرح وهذا االبتهاج، فـإن  

من احلجر؛ والبلبل يتغـرد  وجدا مع الفقر بطلت عزة املال وأصبح حجرا 
حبنجرته الصغرية ما ال تغين فيه آالت التطريب كلها. ويف النفس حياة مـا  

  حوهلا، فإذا قويت هذه النفس أذلت الدنيا، وإذا ضعفت أذلتها الدنيا!.
قال املسيب: مث سكت الشيخ قليال، وكنت أرى الرجل كأمنا يغتسل 

روحه اليت كان منصـرفا  بكالمه، وقد أشرق وجهه وتنضر وانقلب على 
عنها، فعادت مصائبه تضغط روحا لينة كما تضغط اليد على املاء، وأيقـن  
أن النكبة كلها هي أن ينظر اإلنسان إىل احلياة بعني شهواته، فينكـب أول  

  ما ينكب يف صربه ويقينه.
مث قال الشيخ: ولقد رأيت بعيين رأسي معجزة "العقـل الروحـاين"   

وهو شيخ كبري، عند الوليد بن عبد  ٤ بن الزبري وكيف يصنع؛ رأيت عروة
وقعت يف رجله األكلة: فأشاروا عليه بقطعها ال تفسد جسده  امللك، وقد

كله، فدعي له من يقطعها فلما جاء قال له: نسقيك اخلمر حىت ال جتد هلا 
أملا، فقال عروة: ال أستعني حبرام اهللا على ما أرجو مـن عافيـة! قـال:    

فقال عروة: ما أحب أن أسلب عضوا من أعضائي وأنا ال فنسقيك املرقد. 
  أجد أمل ذلك فأحتسبه!

مث دخل رجال أنكرهم عروة، فقال: ما هؤالء؟ قالوا: ميسكونك، فإن 
  األمل رمبا عزب معه الصرب، قال: أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي!

قال الشيخ: فانظر أيها الضعيف الذي يريد قتل نفسه كيـف صـنع   
استقبل البالء، وكيف صرب وكيف احتمل، إنـه انصـرف    عروة، وكيف

                                                
 للھجرة. ٩٣توفي سنة  ٤



 

١٥ 

حبسه إىل النفس فانبسطت روحه عليه، وأخذ يكرب ويهلل ليبقى مع روحه 
وحدها، وخرج من دنيا ظاهره إىل دنيا باطنه، وغمرت حواسه وأعصـابه  
بالنور اإلهلي من معىن التكبري والتهليل، فقطع القاطع كعبه بالسكني وهـو  

إذا بلغ العظم وضع عليها املنشار ونشرها وعروة يف التكبري ال يلتفت، حىت 
والتهليل، مث جيء بالزيت مغليا يف مغارف احلديد فحسم به مكان القطع، 
فغشي على عروة ساعة مث أفاق وهو ميسح العرق عن وجهه، ومل يسـمع  
منه يف كل هذه اآلالم املاحقة أنة وال آهة، ومل يقل قبلها وال بعـدها وال  

  ذلك: "جاء ما ال صرب عليه! ".بني 
قال املسيب: وأرهف بأس الرجل الضعيف وقوي جأشه، وانبعث فيه 
الروح إىل عمر جديد، ونشأ له اليقني من عقله الروحاين، وعرف أن ما ال 

  ميكن أن يدرك، ميكن أن يترك.
وجاء هذا العقل الروحاين فمر باملنشار على اليأس الذي كان يف نفسه 

راعنا إال أن وثب الرجل قائما يقول: اهللا أكرب من الـدنيا، اهللا  فقطعه، فما 
  أكرب من الدنيا.

مث أكب على يد الشيخ وهو يقول: صدقت؛ "إن كل ذلك إال كمـا  
  ترى قبضة التراب تتكرب، وقد نسيت أنه سيأيت من يكنسها! ".

ماذا يصنع اإلنسان إذا غلط يف مسألة من مسائل الدنيا إال أن يتحرى 
الصواب، وجيتهد يف الرجوع إليه، ويصرب على ما يناله يف ذلـك؟ ومـاذا   

  يصنع اإلنسان إذا غلطت يف مسألة؟
قال املسيب بن رافع: وقام الشعيب إىل الرجل فاعتنقه فرحا مبا آل أمره 

لى لونه ويترقرق يف ديباجته، كأمنـا وقـع   إليه، بعد إذ رأى النور جيري ع
الصلح بني وجهه وبني احلياة. مث قال له: نعم أخو اإلسالم أنت، فاسـتعذ  



 

١٦ 

باهللا من خذالنه، فإنه ما خذلك إال وضعك نفسك بإزاء اهللا تعارضـه أو  
جتاريه يف قدرته، فيكلك إىل هذه النفس، فتنتهي بك إىل العجز، وينتـهي  

ومىت كنت عاجزا ساخطًا، حمصـورا يف نفسـك   العجز بك إىل السخط، 
موكوال إىل قدرتك، كنت كاألسد اجلائع يف الفقر، إذا ظن أن قوته تتناول 
خلق الفريسة؛ فيدعو ذلك إىل نفسك اليأس واالنزعاج والكآبة؛ وأمثاهلـا  
من هذه املهلكات تقدح يف قلبك الشك يف اهللا، وتثبت يف روعـك شـر   

محاقات العقل، وتقرر عنـدك عجـز اإلرادة؛   احلياة، ودي إىل خاطرك 
  فتنتهي من كل ذلك ميتا قد أزهقتك نفسك قبل أن تزهقها!

ولو كنت بدل إميانك بنفسك قد آمنت باهللا حق اإلميان، لسلطك اهللا 
على نفسك ومل يسلطها عليك؛ فإذا رمتك املطامع باحلاجة اليت ال تقـدر  

قـدر عليـه؛ وإذا جاءتـك    عليها، رميتها من نفسك باالستغناء الذي ت
الشهوات من ناحية الرغبة املقبلة، جئتها من ناحية الزهد املنصـرف، وإذا  

  ساورتك كربياء الدنيا أذللتها بكربياء اآلخرة.
وذا تنقلب األحزان واآلالم ضروبا من فرح الفوز واالنتصار علـى  
النفس وشهواا، وكانت فنونا من اخلذالن واهلم، وتعود موضـع فخـر   
ومباهاة، وكانت أسباب خزي وانكسار، "وعزمية اإلميان إذا هي قويـت  
حصرت البالء يف مقداره، فإذا حصرته مل تزل تنقص من معانيه شيئا شيئا، 
فإذا ضعفت هذه العزمية جاء البالء غامرا متفشيا جياوز مقداره مبا يصـحبه  

  ومبا ليس فيه.من اخلوف والروع، فال تزال معانيه تزيد شيئا فشيئا مبا فيه 
يزول؛ فإذا انطفأ هذا الضوء انطمست األشياء، فتتومهها النفس أوهاما 
متباينة على أحواهلا املختلفة؛ كما يرى األعمى بومهه، ال عينه مع األشـياء  

  تكون يف طبيعتها، وال أشياؤه عند عينه تكون يف حقيقتها.



 

١٧ 

لرجل: قال املسيب: وكان الشمس قد طفلت للمغيب؛ فقال اإلمام ل
قم فتوضأ وأسبغ الوضوء، وسأعلمك أمرا تنتفع به يف دينك ودنياك: فـإذا  
قمت إىل وضوئك فأيقن يف نفسك واعزم يف خاطرك على أن يف هذا املاء 
سرا روحانيا من أسرار الغيب واحلياة، وأنه رمز للسماء عندك، وأنك إمنـا  

هللا تعـاىل  تتطهر به من ظلمات نفسك اليت امتدت على أطرافك؛ مث سم ا
مفيضا امسه القادر الكرمي على املاء وعلى نفسك معا، مث متثل أنك غسلت 
يديك مما فيهما ومما تتعاطاه ما من أعمال الدنيا، وأنك آخذ فيهما مـن  
السماء لوجهك وأعضائك؛ وقرر عند نفسك أن الوضوء ليس شـيئا إال  

لـك؛  مسحة مساوية تسبغها على كل أطرافك، ليشعر ا جسـمك وعق 
  وأنك ذه املسحة السماوية تستقبل اهللا يف صالتك مساويا ال أرضيا.

فإذا أنت استشعرت هذا وعملت عليه وصار عادة لك، فإن الوضـوء  
حينئذ يرتل من النفس مرتلة الدواء، كلما اغتممت أو تسخطت أو غشيك 
حزن أو عرض لك وسواس، فما تتوضأ على تلك النية إال غسلت احليـاة  

. وترى املاء حتسبه هدوءا لينا لني  لساعة اليت أنت فيها من احلياةوغسلت ا
  الرضى، وإذا هو ينساب يف شعورك ويف أحوالك مجيعا.

قال املسيب: وقمت أنا فجددت وضوئي على هذه الصفة بتلك النية، 
فإذا أنا عند نفسي مستضيء بروح جنمية هلا إشراق وسناء، وإذا الوضـوء  

علمنا من أنه الطهارة والنظافة، أما يف أقوى معانيه  يف أضعف معانيه هو ما
فهو إفاضة من السماء فيها التقديس والتزكية وغسل الوقت اإلنساين ممـا  
خيالطه كلما مرت ساعات، وابتدؤه للروح كالنبات األخضر ناضرا مطولًا 

  مترطبا باملاء.



 

١٨ 

ت مث صلى بنا الشيخ، وأمرين باملبيت مع الرجل، كأمنا خشي البـدوا 
أن تبدو له فتنقص عزمه، أو هو زادين عليه ألغري شخصه وأبدل وحدتـه  
اليت كان فيها، أو كأن الشيخ مل يأمن على الرجل أن يكون إنسانه الروحي 

  قد تنبه بأكمله فوضعين كالتنبيه له.
جاءنا العشاء من دار الشيخ فطعمنا، مث قام الرجل فتوضـأ وصـلينا   

ه نبأه، فقال: مهال. مث ض فتوضأ الثالثـة  العتمة وجلسنا نتحدث، فاستناب
وقال: تاهللا ما أعرف الوضوء بعد اليوم إال مالمسة بني السماء والـنفس،  

  وما أعرف وقته من الروح إال كساعة الفجر على النبات األخضر.
قال املسيب: وأصبحنا فغدونا على اإلمام، مث لزمين الرجل يف بعـض  

العصر حلضور درس الشيخ؛ وكان النـاس  أموري، مث وافينا املسجد صالة 
كاحلب املتراصف على العنقود، ال أدري من ساقهم ومجعهم، كأمنا علمت 
الكوفة أن رجال مسلما كفر باهللا كفرة صلعاء وأنه سيحضر درس الشيخ، 
وسيحضر الشيخ من أجله، فهبت الرياح األربع تسوق أهلها إىل املسـجد  

  من أقطارها.
  ديث فقال:وجلس الشيخ جملس احل

فذبح  ٥ روينا أن رجال كانت به جراحة، فأتى قرنا له فأخذ مشقصا
به نفسه، فلم يصل عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وترك جنازته مطـرودة  

  تقتحم متلفة اآلخرة كما اقتحمت متلفة الدنيا.
روينا يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: "الذي خينـق  

يف النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه يف النـار، والـذي   نفسه خينقها 
  يقتحم يقتحم يف النار".

                                                
 القرن "بفتحتین": جعبة النشاب. والمشقص: سھم فیھ نصل عریض.  ٥



 

١٩ 

روينا عنه صلى اهللا عليه وسلم: "من قتل نفسه بشيء عذب به يـوم  
  القيامة".

روينا عنه صلى اهللا عليه وسلم: "كان رجل به جراح فقتـل نفسـه،   
  فقال اهللا: بدرين عبدي بنفسه فحرمت عليه اجلنة".

عيب: يقول اهللا: "بدرين عبدي بنفسه ... " أي بدرين وتألـه  قال الش
  فجعل نفسه إله نفسه، فقبضها وتوفاها، فكان ظاملًا.

بدرين وتأله يف آخر أنفاسه حلظة ينقلب إيل، فكان مع ظلمه مغـرورا  
  أمحق!

بدرين وتأله حني ضاق، فهور نفسه يف املوت من عجزه أن ميسـكها  
  ظلمه وغروره ومحقه! يف احلياة، فكان عاجزا مع

بدرين وتأله على جهله بسر احلياة وحكمتها، فلم يستح هذا املخلوق 
  الظامل املغرور يف محقه وعجزه وجهله، ومل يستح أن جييئين يف صورة إله.

بدرين وتأله، فطبع نفسه طابعها األبدي من غـي ومتـرد وسـفاهة،    
  وأرسلها إىل مقتولة يردها علي.

قول: إن له نصف األمر ويل النصف: أنا أحييـت  بدرين وتأله كأمنا ي
  وهو أمات!

بدرين عبدي بنفسه فحرمت عليه اجلنة! قال الشعيب: وإمنا حترم اجلنـة  
على من يقتل نفسه، إذ ينقلب إىل اهللا وعلى روحه جناية يده ما تفارقهـا  
إىل األبد، فهو هناك جيفة من اجليف مسمومة أبدا، أو خمنوقـة أبـدا، أو   

ة أبدا، أو مهشمة أبدا يقول اهللا له: أنت بدرتين بنفسك، وجريـت  مذبوح
معي يف القدر جمرى واحدا، فستخلد نفسك يف الصورة الـيت هـي مـن    

  عملك، وما قتلت إال حسناتك.



 

٢٠ 

قال الشعيب: ولو عرف قاتل نفسه أنه سيصنع من نفسه جيفة أبديـة،  
ا، فريضى فمن ذا الذي يعرف أنه إذا فعل كذا وكذا حتول محارا وبقي محار

  أن يتحول ويسرع ليتحول؟
من ذلك نظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل جنازة ذلك الرجل الـذي  
قتل نفسه، كما ينظر إىل ذبابة توجهت بالسب إىل الشمس والكواكـب  

  واألفالك كلها، مث جاءته تقول له: اشهد يل.
ال ريب فيـه   قال الشيخ: ومم يقتل اإلنسان نفسه؟ أما أن املوت آت

وال مقصر حلي عنه، وهو اخليبة الكربى تلقى على هذه احلياة؛ فما ضـرر  
  اخليبة الصغرية يف أمر من أمور احلياة؟

إن املرء ال يقتل نفسه من جناح بل من خيبة، فإن كانت اخليبة مـن  
مال فهي الفقر أو احلاجة، وإن كانت من عافية فهي املرض أو االختالل، 

-ة فهي الذل أو البؤس، وإن كانت مما سـوى ذلـك   وإن كانت من عز
فهي العجز عن الشهوة أو التخيل الفاسد، وليس خييب  -كالنساء وغريهن

اإلنسان إال خيبة عقل أو إرادة، وإال فالفقر واحلاجة واملرض واالخـتالل  
والذل والبؤس، والعجز عن الشهوة وفساد التخيل، كل ذلك موجـود يف  

ضني به صابرين عليه، وهو الغبار النفسي هلذه األرض الناس، حيمله أهله را
على نفوس أهلها. ويا عجبا! إن العميان هم بالطبيعة أكثر الناس ضـحكا  

  وابتساما وعبثًا وسخرية، أفتريدون أن ختاطبكم احلياة بأفصح من ذلك؟
ليست اخليبة هي الشر، بل الشر كله يف العقل إذا تبلد فجمد علـى  

مع اخلائب، أو يف اإلرادة إذا وهنت فبقيت متعلقة مبـا  حالة واحدة من الط
مل يوجد. أفال ترون أنه حني ال يبايل العقل وال اإلرادة ال يبقى للخيبة معىن 

  وال أثر يف النفس، وال خييب اإلنسان حينئذ، بل ختيب اخليبة نفسها؟



 

٢١ 

هلذا يأىب اإلسالم على أهله الترف العقلي والتخيل الفاسد، ويشتد كل 
شدة يف أمر اإلرادة، فال يترخص يف شيء يتعلق ا، وال يـزال ينميهـا   ال

بأعمال يومية تشد منها لتكون رقيبة على العقل حارسة له، فـإن للعقـل   
أمراضا كثرية يقيس فيها درجات من الطيش حىت يبلغ اجلنـون أحيانـا؛   
فكانت اإلرادة عقال للعقل؛ هي لينه إذ تصلب، وهي حركتـه إذا تبلـد،   

  هي حلمه إذ طاش، وهي رضاه إذا سخط.و
اإلرادة شيء بني الروح والعقل فهي بني وجودين؛ وهلذا يكون ـا  
اإلنسان بني وجودين أيضا، فيستطيع أن يعيش وهو يف الدنيا كاملنفصـل  
عنها، إذ يكون يف وجوده األقوى وجود روحه، وأكرب مهه جناحه يف هـذا  

  الوجود.
وهذا النجاح ال يأيت من املـال، وال حتققـه العافيـة، وال تيسـره     
الشهوات، وال يسنيه التخيل الفاسد؛ وال يكون من متاع الغرور، وال ممـا  
عمره مخسون سنة أو مائة سنة، بل يأيت مما عمره اخللود ومما هو باق أبـدا  

يه ممـا ال  يف معانيه من اخلري واحلق والصالح؛ فههنا يعني املرض بالصرب عل
تعني الصحة، ويفيد الفقر حبقائقه ما ال تفيد الثروة؛ وهنا يكـون العقـل   
اإلنساين عامال أكثر مما هو متخيل، وقانعا أكثر مما هو طـامع؛ ههنـا ال   
موضع لغلبة الشهوة، وال كربياء النفس، وال حب الذات؛ وهذه الـثالث  

وبـدوا يكـون    هي جالبة الشقاء على اإلنسان حىت يف أحوال السعادة،
  اإلنسان هانئا حىت يف أحوال الشقاء.

باإلرادة املؤمنة القوية ينصرف ذكاء املؤمن إىل حقائق العامل وصـالح  
النفس ا، وبغري هذه اإلرادة ينصرف الذكاء إىل خيال اإلنسـان وفسـاد   

  اإلنسان.



 

٢٢ 

وإذا انصرف الذكاء إىل حقائق الدنيا كان العقل سهال مرنا مطواعا، 
ال عليه أن يفهم فكرة قتل النفس أو يقرها، فإن هذه الفكرة اخلبيثة واستح

ال تستطرق إىل العقل إال إذا حتجر واحنصر يف غرض واحـد قـد خـاب    
  وخابت فيه اإلرادة ففرغت الدنيا عنده.

ولو أن امرأ مت عزمه على قتل نفسه مث صابر الدنيا أياما، النفسح عزمه 
املدة نوعا ما، وجيعل الصرب بينه وبني املصيبة أو رك؛ إذ يلني العقل يف هذه 

ما، فتتغري حالة النفس هونا ما؛ فالصرب كالتروح باهلواء على العقـل   مسافة
الذي يكاد خيتنق من احتباسه يف معىن واحد مقفل من جوانبه "ومثل العقل 
يف هذه احلال مثل القائم يف إعصار لفه بالتراب لفا وسد عليه منافذ اهلواء، 

سه يف هذا التراب امللتف حبس احلشرة يف جوف القصبة؛ فهو علـى  وحب
اليقني أا حالة ساعة طارئة من الزمن ال حالة الزمن؛ وأن اهلواء الذي جاء 

  ذا اهلم هو الذي يذهب ذا اهلم.
وكما أن األرض هي شيء غري هذا اإلعصار الثائر منـها، فاحليـاة   

  كذلك هي أمر آخر غري شقائها.
مام: ويف كتاب اهللا آيتان تدالن على أنه كتاب الدنيا كلها، إذ قال اإل

وضع هلذه الدنيا مثالني: أحدمها املثال الروحي للفرد الكامل، واآلخر املثال 
  الروحي للجماعة الكاملة.

أما اآلية األوىل فهي قوله تعاىل: {لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ 
نمةٌ لنساألحزاب:  ح] {رالْآخ موالْيو و اللَّهجر٢١كَانَ ي. [  

وأما الثانية فهي قوله تعاىل: {محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشـداُء  
  ] .٢٩علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم} [الفتح: 



 

٢٣ 

ة الفانيـة،  ففي رجاء اهللا واليوم اآلخر يتسامى اإلنسان فوق هذه احليا
فتمر مهومها حوله وال تصدمه، إذ هي يف احلقيقة جتري من حتته فكـأن ال  
سلطان هلا عليه، وهذه اهلموم جتد يف مثل هذه النفس قوى بالغة تصـرفها  
كيف شاءت، فال جييء اهلم قوة تستحق ضعفا، بل قوة متتحن قوة أخرى 

باألسوة احلسـنة،   أو تثريها لتكون عمال ظاهرا يقلده الناس وينتفعون منه
  واألسوة وحدها هي علم احلياة.

وقد ترى الفقري من الناس حتسبه مسكينا، وهو يف حقيقته أستاذ مـن  
  أكرب األساتيذ يلقي على الناس دروس نفسه القوية.

ويف رجاء اهللا واليوم اآلخر يبطل أكرب أسباب الشر يف الناس، وهـو  
نظـرا ال يبعـث إال احلقـد     نظر اإلنسان ملن هو أحظى منه بفتنة الدنيا

والسخط، فينظر املؤمن حينئذ إىل ما يف الناس من اخلرب والصالح واإلميان 
واحلق والفضيلة، وهذه بطبيعتها ال تبعث إال السرور والغبطة، ومن جعلها 
يف تفكريه أبطل أكثر الدنيا من تفكريه، وا تسقط الفروق بـني النـاس   

لعامل إذا قدم على الغين العامل؛ مجع بينهما ا عاليهم ونازهلم، كالرجل الفقري
  االتفاق العقلي وسقط ما عداه.

ويف رجاء اهللا واليوم اآلخر يعيش اإلنسان عمره الطويل أو القصـري  
كأنه يف يوم يصبح منه غاديا على احلشر واحلساب؛ فهو متصل بـاخللود  

ت مكـاره  غري معين إال بأسبابه، وذا تكون أمراضه وآالمه، ومصائبه ليس
من الدنيا، بل هي تلك املكاره اليت حفت اجلنة ا؛ وال يضره احلرمان ألنه 

  قريب الزوال، وال يغره املتاع ألنه قريب الزوال أيضا.



 

٢٤ 

ويف رجاء اهللا واليوم اآلخر يسود اإلنسان على نفسه، ومن كان سيد 
نفسه كان سيد ما حوهلا يصرفه حبكمه، ومن كان عبد نفسه صرفه حبكمه 

  كل ما حوله.
قال الشعيب: وأما املثال الروحي للجماعة الكاملة، فهـو يف وصـف   

  املؤمنني بأم "رمحاء بينهم"؛ فهذا هذا، ما أحسبه حيتاج إىل بسط وبيان.
إن أكثر ما يضيق به اإلنسان يكون من قبل من حوله ممن يعايشـهم  

رمحاء بينهم" ويتصل م ال من قبل نفسه، فإذا قام اجتماع أمة على أم "
تقررت العظمة النفسية للجميع على السواء؛ ومن كانوا كذلك مل حيقروا 
الفقري بفقره، ومل يعظموا الغين لغناه، وإمنا حيقرون ويعظمـون لصـفات   
سامية أو حقرية. وبني هؤالء يكون الفقري الصابر أعظم قدرا مـن الغـين   

فقره عند نفسه شـيئا  الشاكر، وإعظام الناس لفضيلة الفقري هو الذي جيعل 
  ذا قيمة يف اإلنسانية.

ومىت تصححت آراء اجلماعة يف هذه املعاين املؤملة للناس بطـل أملهـا   
واستحالت معانيها، وصار ال يبلى معىن من معاين احلياة يف إنسان إال وضع 
إميانه معىن جديدا يف مكانه، وتصبح الفضيلة وحـدها غايـة الـنفس يف    

لفرد على مصائبه، ال بقوته وحده، ولكـن جبميـع   اجلميع، وبذلك يصرب ا
القوى اليت حوله. أفال ترون أن إعجاب النـاس بالشـجاعة وتعظـيمهم    

  صاحبها يضع يف أمل السالح لذة حيسها حلم الشجاع البطل؟
قال املسيب بن رافع: فقام رجل من الس، فقال: أيها الشـيخ، وإذا  

األسباب، ومل يعودوا "رمحـاء  فسد الناس وغلظت قلوم، وتقطعت بينهم 
بينهم"، ومشتوا بالفقري، وزءوا باملبتلى وطرحوه يف ألسنتهم كما يطـرح  



 

٢٥ 

فما عسى أن يصنع املسكني -الشاعر يف لسانه رجال يهجوه ال يكف عنه 
  حينئذ وكل شيء يدفعه إىل قتل نفسه؟

وقال الشعيب: ههنا الرجاء يف اهللا واليوم اآلخر، وهو شعور ال يشترى 
مبال، وال يلتمس من أحد، وال يعسر على مـن أراده، والفقـري واملبتلـى    
وغريمها إمنا يصنع كل منهم مثاله السامي؛ فالصرب على هذا العنت هو صرب 
على إمتام املثال، وإذا وقع ما يسوءك أو حيزنك فاحبث فيـه عـن فكرتـه    

  .١السامية، فقلما خيلو منها، بل قلما جييء إال ا
فقام آخر فقال: وكيف يصنع امرؤ آلت أحوال الـدنيا   قال املسيب:

  إىل ما خييفه، أو بلغ اهلم مبلغه من قلبه فهم أن يقتل نفسه؟
قال الشعيب: فليجعل اخلوف خوفني: أحدمها خوفه عذاب اهللا خالـدا  
خملدا فيه أبدا؛ فيذهب األقوى باألضعف، وإذا ابتلي فليضم إىل نفسه مـن  

  ون مهه أحد مهني، فيذهب األثقل باألخف.هو أشد بالء منه؛ ليك
إن اإلنسان ونفسه يف هذه احلياة كالذي أعطي طفال نزقـا طياشـا   
عارما متمردا ليؤدبه وحيكم تربيته وتقوميه فيثبت بذلك أنه أستاذ، فيعطـي  
أجر صربه وعمله، مث يضيق األستاذ بالطفل ساعة فيقتله، أكذلك التأديب 

  والتربية؟
رافع: وكان اإلمام قد شغل خـاطره ـذه القصـة    قال املسيب بن 

فأخذت متد مدها يف نفسه، ومكنت له من معانيها مبقدار ما مكن هلـا يف  
مهه، وتفتق ا ذهنه عن أساليب عجيبة يتهيأ بعضها من بعض كمـا يلـد   
املعىن العىن. فلما قال الرجالن مقاهلما آنفا وأجاما بتلك احلكمة واملوعظة 

  ح له من كالمهما وكالمه رأي فقال:احلسنة، انقد



 

٢٦ 

يا أهل الكوفة: أنشدكم اهللا واإلسالم أميا رجل منكم ضاق بروحـه  
يوما فأراد إزهاقها إال كشف ألهل الس نفسه وصدقنا عن أمـره؛ وال  
جيدن يف ذلك ثلبا وال عابا، فإمنا النكبة مذهب مـن مـذاهب القـدر يف    

 رجل هو ابتداء احلكمة فيه لنفسـه أو  التعليم، وقد يكون ابتداء املصيبة يف
لغريه؛ وما من حزين إال وهو يشعر يف بعض ساعات حزنه أنه قد غيبـت  
فيه أسرار مل تكن فيه، وهذا من إبانة احلقيقة عن نفسها وموضعها كمـا  

  ألأل يف سيف بريقه.
وعقل اهلم عقل عظيم، فلو قد أريد استخراج علم يعلمه الناس مـن  

لكان من شرح هذا العلم من احلمري والبغال والدواب ما ال اللذات والنعم؛ 
يكون مثله وال قرابه يف العقالء، وال تبلغه القوى اآلدمية يف أهلها؛ يبد أنه 
لو أريد علم من البؤس واألمل واحلاجة ملا وجد شرحه إال يف النـاس، مث ال  

  يكون اخلاص منه إال يف اخلاصة منهم.
مروا املساكني يف تطاوهلم بأعناقهم إال مـن  وما بان أهل النعمة وال غ

أم يعلون أكتاف الشياطني؛ فالشيطان دابة الغين الذي جيهل احلق عليه يف 
غناه وحيسب نفسه خملى لشهواته ونعيمه؛ كما هو دابة العامل الذي جيهـل  
احلق عليه يف علمه، ويزعم نفسه خملى لعقله أو رأيه، وما طـال الطويـل   

ك قصر القصري، وهل يصح يف الرأي أن يقال هذا أطول بذلك وال عن ذل
  من هذا ألن األول فوق السلم واآلخر فوق رجليه؟

قال املسيب: فقام شيخ من أقصى الس وأقبـل يتخطـى الرقـاب    
والناس ينفرجون له حىت وقف بإزاء اإلمام؛ وتفرسته وجعلت عيين تعجمه، 

لج الغرة متـهلل عليـه   فإذا شيخ تبدو طالقة وجهه شبابا على وجهه، أب
بشاشة اإلميان ويف أساريره أثر من تقطيب قدمي، ينطق هذا وذاك أن الرجل 



 

٢٧ 

فيما أتى عليه من الدهر قد كان أطفأ املصباح الذي يف قلبه مرة مث أضاءه. 
وعجبت أن يكون مثل هذا الشيخ قد هم بقتل نفسه يوما، وأنا أرى بعيين 

  النخلة السحوق.نفسه هذه منبثقة يف احلياة انبثاق 
  وتكلم هذا الرجل فقال:

أما إذ ناشدتنا اهللا واإلسالم وميثاق العلم ووحي األقدار يف حكمتها، 
فإين حمدثك خبربي على وصفه ورصفه: أملقت منذ ثالثني سنة ووقـف يب  
من الدهر ما كان جيري، وأصبحت يف مزاولة الدنيا كعاصر احلجر يريد أن 

ظفر دجاجة يف نبشها التراب عن احلبـة  يشرب منه، وعجزت يدي حىت ل
واحلشرة أقدر مين؛ وطرقتين النوائب كأمنا هي تساكنين يف داري، وأكلين 
الدهر حلما ورماين عظاما، فما كان يقف علي إال كـالب الطريـق؛ ويل   
يومئذ امرأة أعقبت منها طفال، ويلزمين حقهما وأستطيعه، وكان بيننا حب 

تركين من امرأيت هـذه كالشـاعر الغـزل مـن     فوق املعاشرة واأللفة قد 
  صاحبته، غري أن الشعر يف دمي ال يف لساين.

فلما كتين املصائب وتناولتين من قريب ومن بعيد، قلت للمرأة ذات 
يوم وقد شحبت وانكسر وجهها وتقبض من هزاله: وامي اهللا يا فالنة لـو  

الصيب، ولقد جاز أن يؤكل حلم اآلدمي لذحبت نفسي لتأكلي وتدري على 
مهمت أن أركب رأسي وأذهب على وجهي لتفقـداين فتفقـدا شـؤمي    
عليكما؛ ولكن ردين قليب، وهو حبسين يف هذه الدنيا الصغرية اليت بينكما، 
فليس يل من األرض مشرق وال مغرب إال أنت وهذا الصيب. ولست أدري 

طبـها  ما نصنع باحلياة وقد كنا من نباا األخضر فرجعنا مـن ح  -واهللا-
اليابس؛ وعادت الشمس ال تغذوها بل متتص منها ما بقي، وال تستضـيء  

  هلا، ولكن تستوقد عليها.
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إن من فقد اخلري ووقع يف الشر، حري أن يكون قد أصـاب خـريا   
عظيما إذا قتل نفسه فخلص من الشر واخلري مجيعا، ال يكدي وال يـنجح،  
وال يأمل وال يلذ؛ وكما أنكرته الدنيا فلينكرها. أما إنه إن كان القرب فالقرب 
ولكن يف بطن األرض ال على ظهرها كحالنا؛ وإن كان املـوت فـاملوت   

لكن مبرة واحدة ويف شيء واحد ال كهذا الذي حنن فيه أنواعا أنواعا، قد و
هلم، وزاد علينا املوتى يف النعمة  ماتت أيامنا، وتركنا نعيش كاملوتى ال أيام

  والراحة أم ال يتطفلون على أيام غريهم فيطردوا عن يوم هذا ويوم ذاك.
دموعهـا قالـت:   قال: فاستعربت املرأة باكية، وملا فرغت من كالم 

كأنك تريد أن تفجعنا فيك؟ قلت: ما عدوت ما يف نفسي؛ ولكن هل بقي 
يف من تفجعني فيه؟ أما ذهب مين ذاك الذي كان لك زوجـا وكاسـبا،   
وجاء الذي هو مهك وهم هذا الصيب من رجل كـاحلفرة ال تنتقـل مـن    

  مكاا وتأخذ وال تعطي؟
بني الغلط أريد إرجـاعي  أم واهللا لكأين خلقت إنسانا خطأ، حىت إذا ت

إىل احليوان فلم يأت ال هذا وال ذاك، وبقيت بينهما؛ مير الناس يب فيقولون: 
إنسان مسكني. وأحسب لو نطقت الكالب لقالت عين: كلب مسكني. يا 
عجبا! عجبا ال ينتهي! أصبحت الدنيا يف يدنا من العجز واليأس كأمنا هي 

  .بعرة جنهد يف حتويلها ياقوتة أو لؤلؤة
فقالت املرأة: واهللا لئن حييت على هذا إن هذا لكفر قبيح، ولئن مت 

  عليه إنه ألقبح وأشد.
فقلت هلا: وحيك وماذا تنظر العني املبصرة يف الظالم احلالك إال مـا  

  تنظر العمياء؟
  قالت: ومل ال تنظر كما ينظر املؤمن بنور اهللا؟
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؟ أتـرين إدامـا؟   قلت: فانظري أنت وخربيين ماذا ترين. أترين رغيفًا
  أترين دينارا؟

قالت: واهللا إين ألرى كل ذلك وأكثر من ذلك. أرى قمرا سيكشف 
  هذه السدفة املظلمة إن مل يطلع فكأن قد.

قال: فغاظتين املرأة ورأيتها حينئذ أشد علي بقلة ذات عقلها من قلـة  
ذات يدي؛ ولوال حيب إياها ورمحيت هلا ألوقعت ا. واستحكم يف ضمريي 

  أن أزهق نفسي وأدعها ملا كتب هلا.
وقلت: إن جنب املرأة هو نصف إمياا حني ال يكون نصف عقلـها،  
وللقدر يد ضعيفة على النساء تصفعهن ومتسح دموعهن، وله يـد أخـرى   

  على الرجال ثقيلة تصفع الرجل وتأخذ حبلقه فتعصره.
، قال: وكنت قد مسعت قول اجلاهلية يف هذه اخلليقة؛ أرحـام تـدفع  

تبلع. فحضرين هذا القول تلك الساعة وشبه يل، واعتقدت أن هذا  وأرض
اإلنسان شيء حقري يف الغاية من اهلوان والضعة: محلته أمه كرها، وأثقلت 
به كرها، ووضعته كرها؛ وهو من شؤمه عليها إذا دنا هلا أن تضع مل خيرج 

نشـب  منها حىت يضرا املخاض فتتقلب وتصيح وتتمزق وتنصدع؛ ورمبا 
فيها فقتلها، ورمبا التوى فيبقر بطنها عنه. وإذا هي ولدته على أي حاليهـا  
من عسر وتطريق مبثل املطارق احملطمة، أو سراح ورواح كما يتيسر؛ فإمنا 
تلده يف مشيمة ودماء وقذر من األخالط كأمنا هو خارج مـن جـرح، مث   

له. مث يسـتويف  تتناوله الدنيا فتضعه من معانيها يف أقبح وأقذر من ذلك ك
  مدته فيأخذه القرب فيكون شرا عليه يف متزيقه وتعفينه وإحالته.

قال: وحضرين مع كلمة اجلاهلية قول ذلك اجلاهل الزنـديق الـذي   
يعرف "بالبقلي" إذ كان يزعم أن اإلنسان كالبقلة، فإذا مات مل يرجـع،  
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ملـح  ، فقتلها ٦ وقلت لنفسي: إمنا أنت بقلة محقاء ذواية يف أرض نشاشة
  أرضها أكثر مما أحياها.

قال: وثرت إىل املدية أريد أن أتوجأ ا، فتبادرين املرأة وحتول بـيين  
وبينها، وأكاد أبطش ا من الغيظ، وكانت روح اجلحيم تزفر من حويل لو 
مسعوا مسعوا هلا شهيقا وهي تفور؛ فما أدري أي ملك هبط بوحي اجلنة يف 

  لسان امرأيت.
  ة مين أن أقتل نفسي.قلت هلا: إا عزم

  قالت: وما أريد أن أنقضها ولست أردك عنها وستمضيها.
  قلت: فخلي بني نفسي وبني املدية.

قالت: كلنا نفس واحدة أنا وأنت والصيب فلنقض معا؛ وما بنفسـي  
عن نفسك رغبة وال تدع الصيب يتيما يصفعه من يطعمه، ويضربه ابن هذا 

  أوالد الناس أنا ابن ذلك وال ابن هذا. وابن ذاك إذ ال يستطيع أن يقول يف
  قلت: هذا هو الرأي.

  قالت: فتعال اذبح الطفل.
قال املسيب بن رافع: وما بلغ الرجل يف قصته إىل ذبح صغريه حـىت  
ضج الناس ضجة منكرة؛ وتوهم كل أب منهم أن طفله الصغري ممدد للذبح 

  كين يا أيب.وهو ينادي أباه ويشق حلقه بالصراخ: يا أيب يا أيب؛ أدر
أما اإلمام فدمعت عيناه وكنت بني يديه فسمعته يقول: إنا هللا، كيف 

  تصنع جهنم حطبها؟

                                                
 ھي السبخة التي فیھا الملح والماء.األرض النشاشة:  ٦
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وأنا فما قط نسيت هذه الكلمة، وما قط رأيت من بعدها كـافرا وال  
فاسقًا فاعتربت أعماله إال كان كل ذلك شيئًا واحدا هو طريقـة صـنعته   

  تباعه: جففوه.حطبا ... كأن الشيطان لعنه اهللا يقول أل
وكانت هنيهات، مث فاء الناس ورجعوا إىل أنفسهم وصاحوا باملتكلم: 

  مث ماذا؟
قال الرجل: ففتحت عيين وقليب معا ورمقت الطفل املسكني الذي ال 
ميلك إال يديه الضعيفتني؛ ونظرت إىل جمرى السكني من حلقه وإىل حمزهـا  

الفزع على كل جهة، ورأيتـه  يف رقبته اللينة؛ ورأيته كأمنا تفرق بصره من 
يتضرع يل بعينيه الباكيتني أال أذحبه، ورأيته يتوسل بيديه الصغريتني كأنـه  
عرف أنه مين أمام قاتله، مث خيل إيل أنه يتلوى وينتفض ويصرخ مـن أمل  

  الذبح حتت يد أبيه؛ حتت يد أبيه التعس.
رض، يا ويلتاه! لقد أخذين ما كان يأخذين لو دمت السماء على األ

وحسبت الكون كله قد انفجر صراخا من أجل الطفل الضعيف الذي ليس 
  له إال ربه أمام القاتل.

فهرولت مسرعا وتركت الدار واملرأة والصيب وأنا أقول يـا أرحـم   
الرامحني. يا من خلق الطفل عامله أمه وأبوه وحدمها وباقي العـامل هبـاء   

وغىن وسرورا وفرحـا، كـل    عنده. يا من دبر الرضيع فوهبه ملكا ومملكة
ذلك يف ثدي أمه وصدرها ال غري يا إهلي! أنسين مثل هذا النسيان، وارزقين 
مثل هذا الرزق، واكفلين مبثل هذا التدبري فإين منقطـع إال مـن رمحتـك    

  انقطاع الرضيع إال من أمه.
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قال الرجل: ولقد كنت مغرورا كاجليفة الراكدة حتسب أا هي تفور 
راا. ولقد كنت أحقر من الذباب الذي ال جيد حقائقـه،  حني فارت حش

  وال يلتمسها إال يف أقذر القذر.
وما كدت أمضي كما تسوقين رجالي حىت مسعت صوتا نديا مطلوال 

  يرجع ترجيع الورقاء يف حتناا وهو يرتل هذه اآلية:
 ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ مهبونَ رعدي ينالَّذ عم كفْسن بِراصو}
   ـنع ـها قَلْبأَغْفَلْن نم عطال تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعال تو

ركَانَ أَمو اهوه عباتا وكْرِنطًا} [الكهف: ذفُر ٢٨ه. [  
قال: فوقفت أمسع وماذا كنت أمسع؟ هذه شعل ال كلمات، أحرقـت  
كل ما كان حويل وملست مصباح روحي املنطفئ فإذا هو يتـوهج، وإذا  
الدنيا كلها تتوهج يف نوره، وارتفعت نفسي عن اجلدب الذي كنت فيـه  

رد ورائحة املاء وكأمنا لفتين سحابة من السحب، ففي روحي نسيم املاء البا
  العذب.

لعن اهللا هذا االضطراب الذي يبتلى اخلائف به. إننا حنسبه اضـطرابا  
وما هو إال اختالط احلقائق على النفس وذهاب بعضها يف بعض، وتضرب 
الشر يف اخلري واخلري يف الشر حىت ال يبني جنس من جنس، وال يعرف حد 

الزمن على املبتلى كاملاء  من حد، وال متتاز حقيقة من حقيقة. وذا يكون
الذي مجد ال يتحرك وال يتساير. فيلوح الشر وكأنه دائما ال يزال يف أوله 

  ينذر باألهوال، وقد يكون هوله انتهى أو يوشك.
قال الرجل: وكنت أرى يأسي قد اعترى كل شيء، فامتد إىل آخـر  

أيام  الكون وإىل آخر الزمن؛ فلما سكن ما يب إذا هو قد كان يأس يوم أو
يف مكان من األمكنة؛ أما ما وراء هذه األيام وما خلف هذا املكان، فذلك 
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حكمة حكم الشمس اليت تطلع وتغيب على الدنيا إلحيائها، وحكم املـاء  
الذي مي السماء به ليسقي األرض وما عليها، وحكم اسـتمرار هـذه   

  قها.األجرام السماوية يف مدارها وال متسكها وال تزا إال قوة خال
  أين أثر اإلنسان الدينء احلقري يف كل ذلك؟ وهل احلياة إال بكل ذلك؟

وما الذي يف يد اإلنسان العاجز من هذا النظام كله فيسـوغ لـه أن   
  يقول يف حادثة من حوادثه إن اخلري ال يبتدئ وإن الشر ال ينتهي؟

تعتري املصائب هذا اإلنسان لتمحو من نفسه اخلسة والدناءة، وتكسر 
ر والكربياء، وتفثأ احلدة والطيش؛ فال يكون من محقه إال أن يزيد ـا  الش

طيشا وحدة، وكربياء وشرا، ودناءة وخسة، فهذه هي مصيبة اإلنسـان ال  
  تلك.

  املصيبة هي ما ينشأ يف اإلنسان من املصيبة.
قال: ورددت اآلية الكرمية يف نفسي ال أشبع منها، وجعلت أرتلـها  

أشجاه؛ فكانت نفسي تز وترج كأمنا هـي تبـدأ   أحسن ترتيل وأطربه و
تنظيم ما فيها إلقرار كل حقيقـة يف موضـعها بعـد ذلـك االخـتالط      

  واالضطراب.
صرب النفس مع الذين ميثلون روحانيتها متثيال دائما بالغداة والعشـي،  
وعلى نور احلياة وظالمها، يريدون وجه اهللا الذي سبيله احلب ال غريه من 

  مال أو متاع.
  
تقييد العينني ذا املثل األعلى كما يكون األمر يف اجلمال واحلـب؛  و

والربط على اإلرادة كيال تتفلت فتسف إىل حقائر الدنيا املسـماة هـزءا   
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وكما زينة الدنيا، تلك اليت تشبه حقائق الذباب العالية ... فتكون قـذرة  
  جنسة، ولكنها مع ذلك زينة احلياة هلذا اخللق الذبايب.

هي أسباب السعادة والقوة. أما املصائب كلها، فهي يف  -واهللا-تلك 
  إغفال القلب اإلنساين عن ذكر اهللا.

قال: وملا صحت توبيت، وقوي اليقني يف نفسـي، كـربت روحـي    
واتسعت، وانبعثت هلا بواعث من غري حقائق الذباب، وأشرق فيها اجلمال 

والدة جديدة،  اإلهلي ساطعا من كل شيء، وكان الصبح يطلع علي كأنه
فأنا دائما يف عمر طفل، وجاءين اخلري من حيث أحتسب وال أحتسـب،  

  وكأمنا منت فانتبهت غنيا وعمل القلب احلي يف الزمن احلي.
ولقد أفدت من اآلية طبيعة مل تكن يف، وال يثبت معها الشـر أبـدا،   
فأصبح من خصايل أن أرى احلاضر كله متحركا مير مبا فيه من خريه وشره 
مجيعا، وأستشعر حركته مثلما ترى عيناي من قطار اإلبل يهتز حتت رحاله 

  وهو يغذ السري.
مل أبعد قليال وأنا أمشي مطمئنا تائبا متوكال حىت دعاين رجل ذو نعمة 
ومروءة وجاه، وكأمنا كلمه قلبه أو كلمه وجهي يف قلبه فاستنبأين، وبثثتـه  

لطفل الذي كـدت تقتلـه   حايل واقتصصت قصيت. فقال: سيحييك اهللا با
فارجع إىل دارك. مث وجه إيل دنانري وقال: اجتر ذه على اسم اهللا وبركتـه  
فسينمو فيها طفل من املال يبلغ أشده. وقد صدق إميانه وإمياين، فبـارك يل  

  اهللا ومنا طفل املال وبلغ وجاوز إىل شبابه.
مام: قال املسيب: وجلس الرجل وكان كاخلطيب على املنرب، فقال اإل

ما أشبه النكبة بالبيضة حتسب سجنا ملا فيها وهي حتوطه وتربيه وتعينه على 
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متامه، وليس عليه إال الصرب إىل مدة، والرضى إىل غاية، مث تنقف البيضـة  
  فيخرج خلقا آخر.

وما املؤمن يف دنياه إال كالفرخ يف بيضته، عمله أن يتكون فيها، ومتامه 
  ىل عامله الكامل.أن ينبثق شخصه الكامل فيخرج إ

  
قال املسيب بن رافع: ومد اإلمام عينه وقد رفع له شخص من الس؛ 
مث جلى بنظره كأمنا يتطلع إىل عجيبة كاحلق إذا بطل، والصدق إذا كذب، 
مث رد بصره علي كأنه يعجبين من عجبه؛ مث سجا طرفه كأمنا أنكـر رأي  

خيل إيل أن الشيطان  عينيه فهو يلتمس رأي قلبه. وتبينت يف وجهه انقباضا
جاءه ذا الرجل يفحمه به يريه كيف جيعل أحـد املـؤمنني الصـاحلني    

  يتحمس يف دينه لريجع بعد ذلك أصال ال غىن عنه يف إنشاء قصة كفر!
يتخوض الناس ليجيء فيحـدثنا    هذا هو ضيفنا "أبو حممد البصري"

ء بـأمحره  حديثه يف قتل نفسه واإلمث بربه؛ فلو قيل يل: إن قـوس السـما  
وأصفره وأزرقه وأخضره، قد وقع إىل األرض واصطبغ من ألوانه أوحالًـا  
وأقذارا؛ لكان هذا كهذا يف تعاظمه وإنكاره والعجب منه؛ فأبو حممد مـن  

الذين لو كفر أحدهم مث قيل: "إنه كفر"، لقصر اللفظ أن  ٧الرجال احلمس
وصف حكـيم   يبلغ احلقيقة أو يصف شنعتها، كما يقصر لفظ اجلنون عن

تأىل أن يعمل عمال خيرج به من الكون، فال يبقى يف أرض وال مسـاء وال  
تناله يد اهللا! إن يف لفظ الكفر مع ذاك، ويف لفظ اجلنون مع هذا، شيئا من 

  نفاق العقل وتأدبه يف أداء املعىن األخرق الذي ال يشبهه جنون وال كفر.

                                                
  أي المتحمسین في دینھم.  ٧
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من يف تشدده وإيغاله يف ونعوذ باهللا من خذالنه؛ فلقد يكون الرجل املؤ
الدين كالذي يصنع حبال يفتله فتال شديدا فيمره على طاق بعـد طـاق،   
ليكون أشد له وأقوى، مث جياذبه الشيطان حبله، فإذا هو كان يف الوهن مثل 

بيتا يف سقف حداد؛ فرأته يصب احلديد املصهور جيعلـه   العنكبوت اختذت
من لعاا خيطـا يف خـيط    سلسلة حلقة يف حلقة، فذهبت حتكيه وترسل

  تزعمه سلسلة.
إن مع كل مؤمن شيطانه يتربص به، فلهذا ينبغي للمؤمن أن يكـون  
يف كل ساعة كالذي يشعر أنه مل يؤمن إال منذ ساعة، فهو أبـدا حمتـرس   
متهيئ متجدد احلواس مرهفها يستقبل ا الدنيا جديدة على نفسـه بـني   

ن املؤذن، وأن تقام الصالة مرارا يف الفترة والفترة، ومن هذا حكمة أن يؤذ
  اليوم، فكلما بدأ وقت قال املؤمن: اآلن أبدأ إمياين أطهر ما كان وأقوى.

وقال اإلمام: هيه يا أبا حممد! فقال البصري وقد رأى الكراهة يف وجه 
قد جيعل ما حيبه هو فيمـا   -تعاىل-اإلمام: ال يفزعنك أيها الشيخ؛ فإن اهللا 

لألقدار لغة فتجري على ألفاظنا؛ وقد نسمي النازلة ترتل نكره حنن؛ وليس 
بنا خسارا وهي ربح، أو نقول مصيبة جاءت لتبديل احلياة، وال تكون إال 
طريقة تيسرت لتبديل الفك. إمنا لغة القدر يف شيء هي حقيقة هذا الشيء 
حني تظهر احلقيقة؛ وكأين من حادثة ال تصيب امرأ يف نفسه إال لتقع ـا  

رب بني هذه النفس وبني غرائزها، فتكون أعمال الطبيعة املعادية أسبابا احل
  يف أعمال العقل املنتصر.

وكثري من هذا البالء الذي يقضي على اإلنسان، ال يكون إال وسـائل  
من القدر يرد ا اإلنسان إىل عامل فكره اخلاص به؛ فإن هذه الدنيا عـامل  

والنفس هي لصاحبها عامله وحده. واحد لكل من فيها، ولكن دائرة الفكر 



 

٣٧ 

والسعيد من قر يف عامله هذا واستطاع أن حيكم فيه كامللك يف مملكته، نافذ 
األمر يف صغريا وكبريا؛ والشقي من ال يزال ضائعا بني عوامل النـاس،  
ينظر إىل هذا الغين، وإىل ذاك ادود وإىل ذلك املوفق؛ وهو يف كل هـذا  

وغري قومه وغري أهله، إذا كل شيء يصبح أجنبيا عن  كاألجنيب يف غري بلده
  اإلنسان ما دام هو أجنبيا عن نفسه.

لقد كنت ضاال عن نفسي وعاملها، فكنت يف هذه الـدنيا أستشـعر   
شعور اللص، أشياؤه هي أشياء الناس مجيعا؛ واللص ينظر إىل أموال الناس 

  ربص حذر.بعيين شاعر متحبب كلف، وهي تنظر إليه بعيين مقاتل مت
كنت واهللا إن ضقت بالناس أو وسعتهم؛ رأيت يف ذلك معـىن مـن   
ضيق اللص وسعته؛ هو على أي حاليه ال ينظر يف أعماق نفسه إال شخصا 

  متواريا حتت الظالم يتسلل يف خشية وحذر.
وكنت نزقا حديد الطبع سريع البادرة؛ ومن فقد عامل نفسه وكان يف 

طباع تكون هي أسلحته يدفع ـا أو  مثل اللص الذي ذكرت؛ فإن هذه ال
يعتدي. وما قط متكن إنسان من نفسه وأحاط ا ونفذ فيها تصـرفه؛ إال  
كان راضيا عن كل شيء إذ يتصل من كل شيء جبهته السامية ال غريهـا،  
حىت يف اتصاله بأعدائه من الناس وأعدائه من األشياء؛ فما يرى هؤالء وال 

باا هلا. وقد يكن عدوك يف بعـض األمـور   هؤالء إال امتحانا لفضائله وإث
  عينا لك يف رؤية نفسك؛ ففيه بركة هذه احلاسة ونعمتها.

ولو حنن كنا مسلمني إسالم نبينا صلى اهللا عليـه وسـلم، وإسـالم    
املقتدين به من أصحابه، ألدركنا سر الكمال اإلنسـاين، وهـو أن يقـر    

إهلي، ليس فيـه إال  اإلنسان يف عامل نفسه وجيعل باطنه كباطن كل شيء 
قانونه الواحد املستمر به إىل جهة الكمال، املرتفع به من أجل كماله عـن  



 

٣٨ 

دوافع غريه؛ فنظر اإلنسان إىل نقص غـريه هـو أول نقصـه. واملـؤمن     
كالغصن؛ إن أمثر فتلك مثار نفسه، وإن عطل مل يشحذ ومل حيسد واستمر 

  يعمل بقانونه.
من احلياة تشبه صورة الثمرة ولقد نشأت يف مغرس كرمي، على صورة 

احللوة، اجتمع هلا من طبيعة مغرسها ومرتبتها ما تتعني به من حالوة ونكهة 
ومذاق، فلما عقلت وعرفت الناس بعد فجاريتهم وخالطتهم، رأيتين منهم 
كالتفاحة ملقاة يف البصل، وكانت التفاحة محقاء فزادت محقا، وكانـت  

قد مسخت يف الدنيا وبـدلت إذ  جديدة فزادت جدة، وظنت أن احلكمة 
خلقت البصلة بعد أن خلقت التفاحة، وما علمت اخلرقاء أن الكمـال يف  
هذه احلياة جمموع نقائص، وأن للجمال وجهني: أحدمها الذي امسه القبح؛ 
ال يعرف هذا إال من هذا؛ وأن البصلة لو أدركت ما يريد الناس من معناها 

  احة، وقالت عن هذه أا هي البصلة!ومعىن التفاحة لسمت نفسها هي التف
وملا رأت تفاحيت أا عاجزة أن جتعل الشجر كله يف مثـل مرتبتـها   
ومغرسها، قالت: إن األمر أكرب من طبيعيت، وما دام سر الكون مغلقا فـال  
تعريف له إال أنه سر مغلق، وليبق كل شيء يف طبيعة نفسه، فعلـى هـذا   

  يصلح كل شيء ولو يف نفسه وحدها.
ال أبو حممد: ولكن بقيت وحشة الـدنيا وجفوـا، إذا مل أكـن    ق

اهتديت إىل عاملي، وال تأكدت عقيديت بنفسي؛ فكان كـل مـا حـويل    
منبجسا يف روحي بشره، وكانت الدنيا ذا كاملتطابقة يف رأيي على معىن 

عزبا متعففا؛ وما أشبه فراغ الرجولة مـن   واحد، وزادين أين كنت رجال
العقل من الذكاء؛ هذا هو العقل البليد، وتلك هـي الرجولـة    املرأة بفراغ

  البليدة!



 

٣٩ 

واملرأة تضاعف معىن احلياة يف النفس، فال جرم كان اخلـالء منـها   
مضاعفة ملعىن املوت؛ علم هذا من علم وجهله من جهل، فكنت أعيش من 
الكون يف فراغ ميت، وكنت أحس يف كل ما حويل وحشة عقلية تشعرين 

  أن الدنيا غري تامة؛ وكيف تتم يف عيين دنيا أراها غري الدنيا اليت يف قليب؟
عرفت أن كل يوم ميضي على الرجل العزب املتعفف ال ميضي حـىت  و

يهيئ فيه مرض يوم آخر، ومن هذه األيام املريضة املتهالكة، تعـد احليـاة   
انتقامها من هذا احلي الذي نقض آيتها وافتأت عليها، وجعل نفسه كاإلله 

  ال زوجة له وال صاحبة!
باملرأة الزانية ما يفـرح  وامي اهللا إن الشيطان ال يفرح بالرجل الزاين و

بالرجل العزب وباملرأة العزباء، ألنه يف ذينك رذيلة يف أسـلوا، أمـا يف   
هذين فالشيطان رذيلة يف أسلوب فضيلة! هناك يلم الشيطان وميضي، وهنا 

  يأيت الشيطان ويقيم!
وقد عشت ما عشت بقلب مغلق وعقل مفتوح؛ وليتين كنت جاهلًـا  

  فتوحا ألفراح هذا الكون العظيم!مغلقا عقله، وكان قليب م
ومضت أيامي يضرب بعضها يف بعض، وميرض بعضها بعضـا حـىت   

  انتهت منتهاها، وجاء اليوم املدنف اهلالك الذي سيموت.
أصبحت فقلت لنفسي: كم تعيشني وحيك يف أحكام جسد خمتـل ال  
تصدق أحكامه، وما أنت معه يف طبيعتك وال هو معك يف طبيعته؛ ففـيم  

  عكما إال على بالئي ونكدي؟اجتما
مل تصطلحا قط على واجب وال لذة، وال حالل وال حـرام؛ فأنتمـا   
عدوان ال هم لكليهما إال إفساد املسرة اليت تعرض لآلخر. وما أدري مبـن  



 

٤٠ 

يسخر الشيطان منكما؟ فالعابد الذي يوسوس باللذات يـتمىن اقترافهـا،   
  كالفاجر الذي يواقعها ويقتحمها!

إين رأيت هذه الدنيا اخلرقاء مل تقـدم يل إال رغيفـا    وحيك يا نفس!
وقالت: امأل ذا بطنك وعقلك وعينيك وأذنيك ومشاعرك. آه، آه! ممكن 

إن هذا ال يلبثين أن يذهب مين باألربعة الـيت   ؛واحد معه أربع مستحيالت
  متسكين على احلياة: األمل والعقل واإلميان والصرب.

غري مهي وكـبريه، ومـا أراين إال قـد    لقد استوى يف هذه الكآبة ص
أشرفت على اهللكة اليت ال باقية هلا، فإن وجهي املتكلح املتقبض يدل مـين  
على أعصاب متحضرة كتها أمراضها ووساوسها، وإمنا وجه اإلنسان يف 

  قطوبه أو لله هو وجهه ووجه دنياه تعبس أو تبتسم.
ب املريضة الواهنـة؛  وتاهللا لقد عجزت عن كفاح الدنيا ذه األعصا

ال تكون مـن خـيط اإلبـرة! وأراين     -صيد الوحش-فإن حبالة الصيد 
أصبحت كإنسان حجري ليس يف طبيعته االلتواء إىل ميني احلياة ويسارها؛ 
وخييل إيل من صالبيت أين األسد، ولكين أسد من حجر، ال تفرض قوتـه  

  الفرار منه على أحد!
احلوار كامليتـة، ال جتيـب وال    قال أبو حممد: ورأيت نفسي يف هذا

تعترض وال تنكر، وكنت أظنها تراودين على احلياة أو تردين عن غـواييت؛  
فمألين سكوا جزعا، وأيقنت أن الشيطان بيين وبينها، وأنه أخذ مبنافذها، 
فأردت الصالة فثقلت عنها ورأيتين ال أصلح هلا، بل خيل إيل أين إذا قمت 

  زأ بالصالة!إىل الصالة فإمنا قمت أل



 

٤١ 

وجعل الشيطان يأخذين عن عقلي ويردين إليه، مث يأخذين ويـردين،  
حىت تومهت أين جننت وكأمنا كان يريد اللعني بقية إمياين جيـاذبين فيهـا   

  وأجاذبه، فلم ألبث أن مسين خبال وألقيت هذه البقية يف يديه!
مث أفقت إفاقة سريعة، فرأيت "املصحف" يرقبين قريب، فعـذت بـه   

عطفت عليه وقلت له: امنع الضربة عن قليب. بيـد أين أحسسـت أنـه    و
خصمي يف موقفي ال ظهريي؛ كأين جعلته مصحفا عند زنديق، فكان كل 
إمياين الذي بقي يل يف تلك اللحظة أين ضعفت عن محل املصـحف كمـا   

  ثقلت عن الصالة، فبقي الطاهر طاهرا والنجس جنسا.
وفرأيت الدنيا على وجه ال أدري ومل تكن نفسي يف وال كنت فيها؛ 

ما هو، غري أنه هو ما ميكن أن يكون معقوال من ختاليط جمنون تركه عقلـه  
من ساعة: بقايا شعور ضعيف، وبقايا فهم مريض، تتصاغر فيهما الـدنيا،  

  ويتحاقر ما العقل.
فمال انتهيت إىل هذا مل أعقل ما عملت وكانت املوسى قد أصـابت  

ا، ففار الدم وانفجرت منه مثل الينبوع ضرب عنه من يدي عرقا ناشزا منترب
  الصخر فانشق فانبثق.

  وحتققت حينئذ أنه املوت فنظرت فرأيت ...
قال املسيب راوي القصة: وجتهم وجه الرجل فأطرق وسكت، وكان 

  على وجهه شفق حممر فأظلم بغتة عندما قال: "فنظرت فرأيت".
  ذا؟ رأيت ماذا؟وارتج املسجد بصيحة واحدة: فرأيت ما

وبعثت الصحية أبا حممد فقال: رأيت ثالثة وجـوه أشـرفت مـن    
املصحف تنظر إيل كالعاتبة، وكان أوسطها كالقمر الطالع، لو متثلت آيات 
اجلنة كلها وجها لكانته يف نضرته وبشاشته، وغمغمت الوجـوه الثالثـة   



 

٤٢ 

يهـا،  بكلمات مل أمسع منها شيئا، ولكن نظرها إيل كـان يـؤدي يل معان  
  وكأا تقول: "أكذلك املؤمن ... ؟ ".

مث غابت وختلت عين وبرزت ثالثة وجوه أخرى، كأا نقائض تلك، 
وأعوذ باهللا من أوسطها، لو متثلت آيات اجلحيم كلها وجهـا لكانتـه يف   
نكره وهوله، وخيل إيل أن الوجه األصغر منها وجه سـورة مـن سـور    

فسي من اللعنة أا: {تبت يدا أَبِي املصحف، ففكرت، فوقع يل مما قام يف ن
  ] .١لَهبٍ وتب} [املسد: 

وطمس الظالم هذه الرؤيا وتغيمت الدنيا، فأيقنت أن آثامي قد أقبلت 
علي ظلمة بعد ظلمة، والتمع شيء أمحر، فنظرت فإذا الدم يتخايل يف عيين 

حـي  كأنه شعل تتلوى، فجزعت أشد اجلزع، وحسبتها طرائق ممتـدة لرو 
  تذهب ا إىل اجلحيم.

وماتت كل خواطري بعد ذلك إال فكرة واحدة بقيت حية تأكـل يف  
  قليب أكل النار، وهي: "كيف جترأت فوضعت بيين وبني اهللا محقي؟ ".

ويقولون: إن أخيت قد رأتين أتشحط يف دمي فصاحت، وجاء النـاس  
على صوا، وكان فيهم طبيب، فبعد ألي ما، اسـتطاع حـبس الـدم،    
واحتال حيلته حىت أسف اجلرح دواء وضمده؛ فجعلت أثوب نفسا بعـد  

  نفس، وراجعت قليلًا قليلًا.
مث طافت احلياة على عيين ففتحتها، فإذا األشياء تبدو يل وليس فيهـا  
حقائق وال معان، كأا تتخلق جديدة حتت بصـري، وكأـا خارجـة    

  لساعتها من يد اهللا!
ت أن نفسي قـد رجعـت إيل   ومتاثلت شيئا بعد ساعات، فأحسس

  ساخرة مين تقول: كيف رأيت عمل العقل أيها العاقل؟



 

٤٣ 

وبدأت احلياة تتجدد، فأقسمت بيين وبني نفسي أن أجدد إمياين باهللا، 
ومل أكد أفعل حىت أحسست أن قوة الوجود كلها مسـتقرة يف روحـي،   
وخيل إيل أين أنا وحدي القوي على هذه األرض قوة جباهلا وصـخورها،  

  ى حني كان جسمي ممددا كامليت ال يتماسك من الضعف!عل
فأيقنت حينئذ ما أعرفه قط من الدنيا ومل أشعر به قط يف احليـاة ومل  
يأتين به علم وال فكر؛ أيقنت أا معجزة اإلميان اجلديد الغض، املتصل باهللا 
لتوه كإميان األنبياء دون أن تلمسه شهوة، أو تعترضه خاطرة، أو تكـدره  

  حدة من فكر أرضي دنس.ذرة وا
قال املسيب: مث جلس املتحدث، وكان الناس يف آخر كالمه كأمنـا  
غادروا الدنيا ساعة، ورجعوا إليها على مثل حالته ومثل إميانـه، فسـكت   

  اإلمام ومل يتكلم، ليدع كل نفس تكلم صاحبها.
  

قال املسيب بن رافع: وأطرق الناس قلـيال بعـد خـرب "أيب حممـد     
البصري"، إذ كان كل منهم قد مجع باله ملا مسع، وأخذ حيدس، يف نفسـه  
ويراجعها الرأي، وكان الس قد امتد بنا منذ العصر وما يكـاد النـهار   
يشعرنا بإدباره، حىت اعترضت يف مشسه الغربة اليت تعتريهـا إذا دنـت أن   

، وكان إىل يساري فىت ريان الشباب، حسـن الصـورة، وضـيء    تغرب
  مشرق، له هيئة ومست، أقبل على األيام، وأقبلت األيام عليه.

فسمعين أطن على أذن "جماهد األزدي"؛ وكنت أعرفـه شـاعرا يف   
كالمه وشاعرا يف قلبه؛ فقلت له: إنه مل يبق من النهار يا جماهـد إال مثـل   

د؛ ومل يبق من الشمس إال مثل ما تتلفف صـاحبته،  صرب احملب دنا له املوع



 

٤٤ 

تأخذ عليها ثوا وغالئلها، ولكن بعد أن تسقطها من هنا ومن هنا، لترى 
  مجال جسمها هنا وهنا!

فاهتز الفىت هلذه الكلمات، وسالت الرقة يف أعطافه، وقال: يا عم، أما 
ترى ما بقي من النهار كأنه وجه باك مسح دموعه وليس حوله إال كآبـة  

  الزمن؟
قلت: كأن لك خربا يا فىت، فإن كان شأنك مما حنن فيه فقصه علينـا  

فـوق  وعللنا به سائر الوقت إىل أن جتب الشمس، ولعلك طائر بنا طـرية  
  الدنيا.

  قال: فمه؟
  قلت: تقوم فتتكلم، فإين أرى لك لسانا وبيانا.

قال: أوحيسن أن أتكلم يف املسجد عن صرعة احلب وصريعه، وعاشقة 
  وعاشق؟

فبادر جماهد فقال: وحيك يا فىت! لقد حتجـرت واسـعا؛ إن املـؤمن    
ليصلي بني يدي اهللا وكتاب سيئاته يف عنقه منشور مقروء. وهل أوقـات  

لصالة إال ساعات قلبية لكل يوم من الزمن، تأيت الساعة مما قبلها كما تأيت ا
توبة القلب مما عمل اجلسم؟ إمنا يتلقي املسجد من يدخله لسـاعته الـيت   

أمس وأول منه وما خال من قبل، لطـرده   يدخله فيها، ولو أنه حاسبه عن
 ودع زمنك، من العتبة! إن املسجد يا بين إمنا يقول لداخله: ادخل يف زمين

وتعال إيل أيها اإلنسان األرضي، لتتحقق أن فيك حاسة من السماء، وجئين 
  .بقلبك وفكرك، ليشعرا ساعة أما يف ال فيك

ولسنا اآلن يا بين يف متحدث كندي القوم يتطارحون فيه أخبـارهم،  
بل حنن يف جملس عامل تكلمت فيه رقبة هذا ورقبة هذا مبا مسعت؛ فقم أنت 



 

٤٥ 

لم قلبك وقص علينا خرب طيش احلب والشباب الذي يشبه الكالم فاذكر ع
  فيه أن يكون كالما عن الصعود إىل القمر والقبض من هناك على الربق!

قال املسيب: فانتهض الفىت، ورأيت جماهدا يتنهد كأمنـا انصـدعت   
كبده، فقلت: ما بالك؟ قال: إن شبايب قد مر علي الساعة فنسمت منه يف 

ىت، مث فقدته فقدا ثانيا فهرمت هرما ثانيا، وجاءين احلزن مـن  بردة هذا الف
  إحساسي بأين شيخ، حزن من هم أن يدخل باب حبيب مث رد!

وحتدث الفىت، فإذا هو يدير بني فكيه لسان شـاعر عظـيم، يـتكلم    
كالمه بنفسني: إحدامها بشرية تصنع املعىن واللفظ، واألخرى علوية فيهـا  

  النار والنور.
يل قصة أيها الشيخ، مل يبق منها إال الكالم الذي دفنت فيـه  قال: إن 

معانيها؛ وقد تأيت القصة من أخبار القلب مفعمة بـاآلالم واألحـزان، وال   
يراد بآالمها وأحزاا إال إجياد أخالق للقلب يعيش ا ويتبدل. والذي قدر 
عليه احلب ال يكون قد أحب غريه أكثر مما يكون قد تعلم كيف ينسـى  

فسه يف غريه، وهذه كما هي أعلى درجات احلب؛ فهي أعلـى مراتـب   ن
  اإلحسان.

ومىت صدق املرء يف حبه كانت فكرته فكـرتني: إحـدمها فكـرة،    
واألخرى عقيدة جتعل هذه الفكرة ثابتة ال تتغري؛ وهذه كما هـي طبيعـة   

  احلب فهي طبيعة الدين.
يا نارا صـغرية  وال شيء يف الدنيا غري احلب يستطيع أن ينقل إىل الدن

وجنة صغرية، بقدر ما يكفي عذاب نفس واحدة أو نعيمها، وهذه حالـة  
  فوق البشرية.



 

٤٦ 

والفضائل عامتها تعمل يف نقل اإلنسان من حيوانيته، وقد ال تنقل إال 
أقله ويبقى يف احليوانية أكثره: ولكن احلب الصادق يقتلع اإلنسـان مـن   

ذلك إال إذا قتله بآالمـه؛ فهـو   حيوانيته مبرة واحدة، بيد أنه ال يكون ك
  كأعلى النسك والعبادة.

كان خربي أين دعيت يوما إىل ما يدعى ملثله الشباب يف جملس غنـاء  
 رِبضيِي أَنْ يحتسال ي وشراب، يا له من جملس! وقد قال تعاىل: {إِنَّ اللَّه

يف قصيت أنا كانـت  ] ، والبعوضة ٢٦مثَلًا ما بعوضةً فَما فَوقَها} [البقرة: 
امرأة نصرانية؛ قينة فالن املغنية احلاذقة احملسنة املتأدبة، حتفظ اخلرب وتـروي  
الشعر، وتتكلم بألفاظ فيها حالوة وجهها، وختلق النكتة إذا شاءت خلـق  
الزهرة املتفتحة عليها، سقيط الندى، وجتد باحلديث ما شـاءت وـزل،   

  من حتدثه يف شهواته وعقله!فتجعل للكالم عقال وشهوة تضاعف ما 
وستجري يف قصتها ألفاظ القصة نفسها، ال أتأمث من ذلك وال أتذمم؛ 
فقد ذكر اهللا اخلمر ومل يقل: "املاء الذي فيه السكر"، ووصف الشيطان ومل 
يقل: "امللك الذي عمل عمل املرأة احلسناء يف تكربها"، وذكر األصنام بأا 

لسماء اليت يصنعها اإلنسان بيديه" وحكايـة  األصنام، ومل يسمها: "حاملة ا
  ما بني الرجل واملرأة هي كالم يقبل بعضه بعضا ويلتزم ويتعانق!

قال املسيب: فتبسم إمامنا ونظرت عيناه تسأالن سؤاال. أما جماهـد  
األزدي فكان من هزة الطرب كأنه على قتب بعري، وقال: هللا دره فىت، إن 

  هذا لبيان كحيل العني.
الفىت: وذهبت إىل الس وقد جعلته هذه املغنية من حواشـيه  مث قال 

وأطرافه كأنه تفسري هلا هي. أما هي فجعلت نفسها تفسريا لكلمة واحـدة  
  هي: "اللذة".



 

٤٧ 

قال املسيب: وطرب جماهد طربا شديدا، ومسعته خيافت بصوته يقول: 
  "هللا درها امرأة؛ هذه، هذه عدوة احلور العني! ".

وتطرب مجاعة أهل الس إىل الشرب، وما ذقت مخـرا  مث قال الفىت: 
قط، ولن أتذوقها ولو شرا الناس مجعيا، ولن أذوقها ولو انقطع الغيث ومل 
متطر السماء إال مخرا؛ فإين مذ كنت يافعا رأيت أيب يشرا، وكانت أمـي  
 تلومه فيها وتشتد يف تعنيفه وحتتدم، وكانا يتشاحنان فيناهلا باألذي ويندرئ
عليها بالسب وفحش القول. وسكر مرة وغلبـه السـكر حـىت ثـارت     
أحشاؤه، فذرعه القيء فتومهين وعاء، وجاء إيل وأنا جالس فأمسـك بـن   
وقاء يف حجري، حىت أفرغ جوفه؛ وثارت أمي لتنتزعه وأنشـأت تعاجلـه   
عين فتصارع جنونه وعقلها حىت كفأته على وجهه كاإلناء؛ فالتوى كاحلية 

لكزها برجله أسـفل بطنـها    استجمع كالقنفذ يف شوكه، مثبطنا لظهر، و
العجني فتثلم تثليم اإلناء كأمنـا شـدخ    ٨ فانقلبت، وأصاب رأسها إجانة

ضربا حبجر، دماغها على األرض أمام عيين، ورأيتها مل تزد على أن دفعت 
بإحدى يديها يف اهلواء، وضمت باألخرى إىل صدرها، تتوهم أا حتمـيين  

مث سكنت، ولو مل متت من الشجة يف رأسها ملاتت من الضربة وتدفعه عين؛ 
  يف بطنها.

قال املسيب: وأطرق الفىت هنيهة وأطرق الناس معه؛ فرفع جماهد صوته 
  وقال: رمحها اهللا! فقال الناس مجيعا: رمحها اهللا.

مث قال الفىت: وكان عامة من يف الس يعرفون ذلك مين، ويعرفون أنه 
يشرب دم أمه ما شربت أنا اخلمر، فقالوا للمغنيـة: إن   لو ساغ إلنسان أن

                                                
خذ ھي ما یعجن فیھ العجین وتغسل فیھ الثیاب، وقد یوضع فیھا الماء لیتوضأ منھ، وتت ٨

 من حجر أو خزف أو غیرھما.



 

٤٨ 

فنظرت إيل، وهربت أنا من نظرا بإطراقـة؛ مث   ٩ هذا ال يدخل يف ديواننا
قالت: تشرب على وجهي؟ فقلت هلا: إن وجهك يقول يل: ال تشـرب،  
فتضاحكت وقالت: أهو يقول لك غري ما يقول هلؤالء؟ فهربت من كالمها 

ت اإلطراقتان ما بيين وبني قليب؛ وتنبه فيها مثل حنو بإطراقة أخرى، ووصل
  األم على طفلها إذا آذته بلساا فأطرق ساكتا يشكوها إىل قلبها!

والتفتت ملن حضر وقالت هلم: لست أطيب لكم وال تنتفعـون يب إال  
أن تشربوا يل وله وألنفسكم، واحنط عليهم السـاقي، فشـربوا أرطـاال    

نيهم وقد أقبلت عليهم وخال وجهها هلم مـن  وأرطاال، وهي بني ذلك تغ
  دوين ختالسين النظرة بعد النظرة.

فوسوس يل شيطاين أن تشدد مع هذه مبثل عزمتك مع اخلمر فإمنا مها 
شيء واحد، ولكين كنت أحد النظر إليها، فمرة أوامقهـا نظـرة احملـب    
للحبيب، ومرة أغضي عنها بنظرة ال تنظر؛ وكأين بذلك كنـت آخـذها   

ها، وأصلها وأهجرها. فقالت يل كاملنكرة علي: ما بالـك تنظـر إيل   وأدع
  هكذا؟ ولكن هيئة وجهها جعلت املعىن: ال تنظر إيل إال هكذا!

وأسرع الشراب يف القوم وأفرط عليهم السكر؛ فبقيـت يل وحـدي   
وبقيت هلا وحدها؛ مث تناولت عودها وضمته إليها ضما شديدا أكثر مـن  

وديها، مث رنت إيل مبعىن، فمـا شـككت أـا    صدرها،  الضم، وأملسته
  ضمت يل أنا والعود، مث غنت هذا الصوت:

  أال قاتل اهللا احلمامة عدوة ... على الغصن ماذا هيجت حني غنت
  فما سكتت حىت أويت لصوا ... وقلت ترى هذه احلمامة جنت

  وما وجد أعرابية قذفت ا ... صروف النوى من حيث مل تك ظنت
                                                

 تعبیر قدیم كانوا یریدون بھ الشرب كأنھ دیوان ملك.  ٩



 

٤٩ 

  إذا ذكرت ماء العضاه وطيبه ... وبرد احلمى من بطن خبت أرنت
  بأكثر مين لوعة غري أنين ... أمججم أحشائي على ما أجنت

وغنته غناء من قلب يئن، وصدر يتنهد، وأحشاء ال ختفي ما أجنـت؛  
وكانت ترتفع بالصوت مث كأمنا يهمي الدمع على صوا، فريتعش ويـترتل  

ني الباكية، مث يعتلج يف صدرها مع احلب، فيتـردد  قليال قليال، حىت يئن أن
  عاليا ونازال، مث يرفض الكالم يف آخره دموعا جتري.

هذه يا أبـا   -واهللا-قال املسيب: فنظر إيل جماهد وقال: عدوة اجلنة 
  حممد، ال تقبل اجلنة من يكون معها، تقول له: كنت مع عدويت!

اهم نصف النـوم وبقـي   مث قال الفىت: وكان القوم قد انتشوا، فاعتر
نصف اليقظة يف حواسهم، فكل ما رأوه منا رأوه كأحالم ال وجـود هلـا   
خلف أجفام املثقلة سكرا ونعاسا، ووثبت املغنيـة فجـاءت إىل جـنيب    
والتصقت يب، وأسرع الشيطان فوسوس يل: أن احذر فإنك رجل صدق، 

لضياعك آخر وإذا صدقت يف اخلمر فال تكذبن يف هذه، ولئن مسستها إا 
  الدهر!

فعجبت أشد العجب أن يكون شيطاين أسلم وأعنت عليه كما أعـني  
األنبياء على شياطينهم. ولكن اللعني مضى يصدين عن املرأة دون معانيها، 
وكان مين كالذي يدين املاء من عيين القتيل املتلهب جوفه مث جيعله دائمـا  

شدة الفورة يف دمي فوت فمه، ولقد كنت من الفحولة حبيث يبدو يل من 
وشبايب أن أمجع يف جسمي رجال عدة، ولكن ضربين الشيطان باخلجل فلم 

  أستطع أن أكون رجال مع هذه املرأة.
وعجبت هي لذلك وما أسرع أن نطق الشيطان على لساا باملوعظة 
احلسنة! فقالت أحببتك ما مل أحب أحدا، وأحببت خجلك أكثر منـك،  



 

٥٠ 

خل النار حبيب، ولو أنك ابتعتين مـن مـوالي؟   أن تأمث يف فتد فما يسرين
فقلت: بكم اشتراك؟ قالت: بألف دينار! قلت: وأين هي مين وأنا لو بعت 

  نفسي ما حصلت يل؟
فتمم الشيطان موعظته، وقالت وأشارت إىل قلبها: إن قليب هذا قبلك 

-غنيا كنت أو فقريا، وأحس بك وحدك حب العذارء أول ما حتب، وأنا 
أعيش يف السيئات كاملكرهة عليها، فسأعمل على أن تكـون   -كما تراين

أنت حسنيت عند اهللا، أذهب إليه حاملة يف قليب حيب إياك وعفـيت عنـك،   
ولئن كانت عفة من ال يشتهي وال جيد تعد فضيلة كاملة، إن عفة من جيد 
ويشتهي لتعد دينا حباله، وال يزال حيب بكرا، وال أزال يف ذلـك عـذراء   

ؤالء قد نزعوا احلياء عين من أجل أنفسهم، فألبسنيه أنت مـن  القلب، وه
أجلك خاصة؛ وإن قوة حيب كالذي سيتأمل بك ويتعذب منك لطول مـا  

  يصرب عنك، ستكون هي بعينها قوة لفضيليت وطهاريت.
  مث تناولت عودها وسوته وغنت:

  ١٠ فلو أنا على حجر ذحبنا ... جرى الدميان باخلرب اليقني
غنائها كأا تذبح ذحبا، مث وضعت العـود جانبـا    وجعلت تتأوه يف

وقالت: ما أشقاين! إذا اتفقت يل ساعة زواجي يف غري وقتـها فجـاءت   
  كاحللم يأيت خبيال الزمن فال يكون فيه من األشياء إال خيال األشياء.

مث سألتين: ما بالك مل تشرب اخلمر ومل تدخل يف الـديوان؟ فبـدر   
ين خرب أمي وأيب، فانتضحت عيناها باكية ومت شيطاين املؤمن وساق يف لسا

                                                
كانت العرب تزعم أنھ إذا قتل اثنان فجرى دمیاھما طریق واحد ثم التقیا، حكم علیھما  ١٠

أنھما كانا متحابین، فإن لم یلتقیا حكم علیھما أنھما كانا متشانئین. وما أجملھا خرافة 
 وأشعرھا.



 

٥١ 

هلا رأي يف كرأيي أنا يف املسكر؛ وكان شيطاا بعد ذلك شيطانا خبيثا مع 
  أصحاا، وبطريقا زاهدا معي أنا وحدي!

ورأيتها ال جتالسين إال متزايلة كالعذراء اخلفرة إذا انقبضت وغطـت  
ان إليها فعادت ال تـرى  وجهها، وصارت ختافين ألا حتبين، وهيبين الشيط

يف الرجل الذي هو حتت عينيها الثيبتني، ولكن القديس الذي حتت قلبـها  
  البكر.

ومل يعد مجايل هو الذي يعجبها ويصبيها، بل كان يعجبـها مـين أين   
  صنعة فضيلتها اليت مل تصنع شيئا غريي.

وانطلق الشيطان بعد ذلك يف وفيها بدهائه وحنكته وبكل ما جـرب  
والرجال من لدن آدم وحواء إىل يومي ويومها! فكـان جيـذبين    اءيف النس

إليها أشد اجلذب، ويدفعها عين أقوى الدفع، مث يغريين بكل رذائلـها وال  
يغريها هي إال بفضائلي، وألقى منها يف دمي فكرة شهوة جمنونة متقلبـة،  
وألقى مين يف دمها فكرة حكمة رزينة مستقرة. وكنت ألقاها كـل يـوم   

غناءها؛ فما هو بالغناء ولكنه صوت كل ما فيها لكل ما يف، حىت لو  وأمسع
التصق جسمها جبسمي وسار البدن البدن، ومهس الدم للدم، لكان هو هذا 

  الغناء الذي تغنيه.
وأصبحت كلما استقمت حلبها تلوث علي؛ إذ لست عندها إال األمل 

اجلنة لتتعلق به.  يف املغفرة والثواب، وكأمنا مسخت حبال طوله من هنا إىل
وعاد امتناعها مين جنونا دينيا ما يفارقها، فابتالين هذا مبثل اجلنون يف حبها 

  من كلف وشغف.
واحنصرت نفسي فيها، فرجعت معها أشد غباوة من اجلاهل ينظر إىل 
مد بصره من األفق فيحكم أن ههنا اية العامل، وما ههنا إال آخر بصـره  



 

٥٢ 

ام روحي، وانكسر ميـزان إراديت، واختـل   وأول جهله. وانفلت مين زم
استواء فكري، فأصبحت إنسانا من النقائض املتعادية أمجع اليقني والشـك  
فيه، واحلب والبغض له، واألمل واخليبة منه، والرغبة والعزوف عنـها، ويف  

  أقل من هذا خيطف العقل، ويتدله من يتدله.
ألصـحاا وعفتـها    مث ابتليت مع هذا اللمم جبنون الغيظ من ابتذاهلا

معي، فكنت أتطاير قطعا بني السماء واألرض، وأجد عليها وأتنكر هلـا،  
وهي يف كل ذلك ال تزيدين على حالة واحدة من الرهبانية؛ فكان يطـري  
بعقلي أن أرى جسمها نارا مشتعلة، مث إذا أنا رمته استحال ثلجا، وقرحت 

جلميع، الراهبة مع رجـل  الغرية قليب وفتتت كبدي من عابدة الشيطان مع ا
  واحد فقط!

ورجعت خواطري فيها مما يعقل وما ال يعقل؛ فكنـت أرى بعضـها   
كأنه راجع من سفر طويل عن حبيب يف آخر الدنيا، وبعضها كأنه خارج 

  من دار حبيب يف جواري، وبعضها كأنه ذاهب يب إىل املارستان!
با إىل قلب، فذهب ورأيتنا كأننا يف عاملني ال صلة بينهما، وحنن معا قل

هذا بالبقية اليت بقيت من عقلي، ومل أر يل منجاة إال يف قتل نفسي ألزهق 
  هذا الوحش الذي فيها.

وذهبت فابتعت شعريات من السم الوحي الـذي يعجـل بالقتـل،    
وأخذا يف كفي ومهمت أن أقمحها وأبتلعها، فذكرت أمـي، فظهـرت   

جانبها هذه املرأة يف هيئة مجاهلا،  خليايل مشدوخة الرأس يف هيئة موا، وإىل
الرؤيا، وأدمنت النظر فيها طويال فإذا أنا رجل آخر  وثبتت على عيين هذه

غري األول، وإذا املرأة غري تلك، وطغت عربة املوت على شـهوة احليـاة   
فمحتها، وصح عندي من يومئذ أن ال عالج من هذا احلب إال أن تقرن يف 



 

٥٣ 

صورة املرأة احلية، وكلما ذكرت هذه جيء هلا النفس صورة امرأة ميتة إىل 
بتلك، فإذا استمر ذلك فإن امليتة متيتها يف النفس ومتيت الشهوة إليها، مـا  

  من ذلك بد، فليجربه من شك فيه.
وانفتح يل رأي عجيب، فجعلت أتأمل كيف آمن شـيطاين مث كفـر   

ما كنت  بعد، على أن شيطاا هي كفر يف األول مث آمن يف اآلخر؟ فواهللا
إال غبيا خامد الفطنة، إذ مل يسنح يل الصواب حىت كدت أزهـق نفسـي   

إمنا ردين عن الفاحشـة   -لعنه اهللا-وأخسر الدنيا واآلخرة؛ فإن الشيطان 
  وهي ذنب واحد، لريميين بعدها يف الذنوب كلها باملوت على الكفر!

زل ورد إيل هذا اخلاطر ما عزب من عقلي. ومن ابتلي ببالء شديد يزل
يقينه مث أبصر اليقني، جاء منه شخص كأمنا خلق لساعته؛ فلعنت شـيطاين  
واستعذت باهللا من مكره، وألقيت السم يف التراب وغيبته فيـه، وقلـت   
لنفسي: وحيك يا نفس! إن احلياة تعمل عمال باحلي، أفترضني أن تعمـل  
احلياة بأبطاهلا ورجاهلا ما عرفت وما علمت، مث يكون عملها بـك أنـت   

  القعود ناحية والبكاء على امرأة؟
أيتها النفس، ما الفرق بني سرقة حلم من دكان قصاب، وبني سـرقة  

  حلم امرأة من دار أبيها، أو زوجها، أو موالها؟
  أيتها النفس، إن إميان أسالفنا معنا؛ إن اإلسالم يف املسلم.

قال املسيب: وهنا طاش جماهد واستخفه الطـرب، فصـاح صـيحة    
 أكرب! وجاوبه أهل املسجد يف صيحة واحـدة: اهللا أكـرب! ومل   النصر: اهللا

  يكد يهتف ا الناس حىت ارتفعت صيحة املؤذن لصالة املغرب. اهللا أكرب.
  



 

٥٤ 

قال املسيب بن رافع: وانفض جملس الشيخ، ودرجت بعده أعـوام يف  
عدة الشهور من محل املرأة، بلغت فيها أمور الناس مبلغها من خري الـدنيا  

مما أعرف وما ال أعرف؛ ودخلت البصرة أنـا وجماهـد األزدي،   وشرها، 
ونأخذ عنه؛ فإنا لسائران يوما يف سكة بين مسرة، إذ وافقنا  ١١ نسمع احلسن

الفىت صاحب النصرانية مقبال علينا، وكنا فقدناه تلك املدة، فأسرع إليـه  
جماهد فالتزمه وقال: مرحبا بذي نسب إىل القلب. وسلمت بعده وعانقته، 

 أقبلنا نسأله، فقلت له: ما كان آخر أولك؟ قال جماهد: بل ما كان آخر مث
  أوهلا هي؟

فضحك الرجل وقال: النصرانية تعين؟ قال: آخرها من أوهلـا كهـذا   
مين؛ وأومأ إىل ظله يف األرض ممدودا مشبوحا خمتلطا غري متميـز؛ كأنـه   
ثوب منشور ليس فيه البسه، وكنا يف الساعة اليت يصري فيها ظل كل شيء 

  مثليه فهو مزج املسخ باملسخ.
كأنك واهللا تاجر ال صلة قال جماهد: ما أفظ جوابك وأثقله يا رجل! 

له باألشياء إال من أمثاا؛ فنظره إىل فراهة الدابة من الـدواب وإىل فراهـة   
  اجلارية من الرقيق سواء.

الـذي   ١٢ قال الرجل: فأنا واهللا تاجر، وأنا الساعة على طريق اإليوان
يلتقي فيه جتار العراق والشام وخراسان، وقد ضربت يف هذه التجـارات  

ايل وتأثلت منها، غري أن قلب التاجر غري التاجر، فليس يزن وحسنت ا ح
وال يقبض، وال يبيع وال يشتري. أما "تلك" فأصبحت نسيانا ذهب لسبيله 

  يف الزمن!

                                                
 الحسن البصري: اإلمام العظیم. ١١
 ھذه الكلمة خیر ما یعبر بھا عن "البورصة"، وكذلك كانوا یستعملونھا.  ١٢



 

٥٥ 

  قال جماهد: فكيف كنت تراها وكيف عدت تنظر إليها؟
قال: كنت أنظر إليها بعيين وأفكاري وشهوايت، فكانت بذلك أكثـر  

، وكانت ألوانا ما تنقضي، فلما دخل بيين وبينـها  من نفسها ومن النساء
الزمن والعقل، أبعدها هذا عن قليب وأبعدها ذاك عن خيايل؛ فنظرت إليهـا  
بعيين وحدمها، فرجعت امرأة ككل امرأة، وبرتوهلا من نفسي هذه املرتلـة،  
رجعت أقل من نفسها ومن النساء، وهذه القلة فيما عرفت ال تصيب امرأة 

ال فعلت جبماهلا مثل ما تفعله الشيخوخة جبسمها، فأدبرت به مث عند حمبها إ
  أدبرت واستمرت تدبر!

وأنت فإذا أبصرت امرأة شيخة قد ذهبت اليت كانت فيها. وأخطرت 
يف ذهنك نية مما بني الرجال والنساء، فهل تراك واجدا الشهوة وامليـل إال  

شق، هو بعينه الذي النفرة واملعصية؟ إن هذا الذي كان احلب واهلوى والع
  صار اإلمث والذنب والضاللة؟

قال جماهد: كأنك ملا ذهبت تقتل نفسك من حبها قتلتـها هـي يف   
  نفسك؟

إن الذي يقتـل   -واهللا-قال: يا رمحة قد رمحت ا نفسي يومئذ! أما 
نفسه من حب امرأة لغيب. وحيه! فليتخلص من هذا اجلزء من احلياة ال من 

اهللا للحب طرفني: أحدمها يف اللذة، واآلخـر يف   احلياة نفسها. وقد جعل
احلماقة؛ ما منهما بد، فهذا احلب يلقي صاحبه يف األحالم ويغشي ا على 
بصره، مث إن هو اجته بطرفه السعيد إىل حظه املقبل واتفقت اللذة للمحب، 
أيقظته اللذة من أحالمه؛ وإن اجته احلب بطرفه الشقي إىل حظـه املـدبر،   

اقات فنونا شىت بني احلبيبني وفعلت آخرا فعل اللذة، فأيقظـت  وقعت احلم
العاشق من أحالمه أيضا. وهذا تدبري من الرمحة يف تلك القـوة املـدمرة   



 

٥٦ 

املسماة احلب، أفال يدل ذلك على أن اللذة وهم من األوهام ما دام حتققها 
  هو فناءها؟

يف خذ عين يا جماهد هذه الكلمة: "ليس الكمـال مـن الـدنيا وال    
طبيعتها، وال هو شيء يدرك، ولكن من عظمة الكمال أن استمرار العمل 

  له هو إدراكه".
  قال جماهد: لقد علمت بعدنا علما، فمن أين لك هذا وعمن أخذت؟

  قال: عن السماء!
  قال: ويلك! أين عقلك؟ فهل نزل عليك الوحي؟

  قال الرجل: ال، ولكن تعاليا معي إىل الدار فأحدثكما.
: وذهبنا معه؛ فأتينا بطعام نظيف فأكلنا، وأشعرتنا الـدار  قال املسيب

أن را قد وقع فيما شاء من دنياه وتواصلت عليه النعمة؛ فلما غسلنا أيدينا 
  قال جماهد: هيه يا أبا ... يا أبا من؟ قال: أبو عبيد. قال: هيه يا أبا عبيد.
ـ   ام فأفكر الرجل ساعة مث قال: عهدكما يب منذ تسع يف جملـس اإلم

الشعيب بالكوفة؛ وقد كنت يف بقية من النعمة أجتمل ا، وكانت متسـكين  
على موضعي يف أعني الناس؛ فما زالت تلك البقية تدق وتنفض حىت نكد 
عيشي ووقعت يف األيام املقعدة اليت ال متشي بصاحبها، وانقلـب الـزمن   

عت مـا  كالعدو املغري جاء ليصطلم وخيرب ويفسد، فأثر يف أقبح آثاره، فب
بقي يل وحتملت عن الكوفة إىل البصرة، وقلت: إن مل تتغري حايل تغـريت  
نفسي، وال أكون يف البصرة قد انتهيت إىل الفقر، بل أكون قد بدأت من 

  الفقر كما يبدأ غريي، وأدع املاضي يف مكانه وأمضي إىل ما يستقبلين.
  



 

٥٧ 

بنا فالتمست رفقة فالتأمنا عشرين رجلًا، فلما كنـا الطريـق، سـل   
اللصوص وحازوا القافلة وما حتويه، وجنوت أنا راكبا فرسـي وعمـري،   
وأدركت حينئذ أن احلياة وحدها ملك عظيم، وأا هـي األداة اإلهليـة،   

  والباقي كله هو من أنفسنا ألنفسنا واألمر فيه هني واخلطب يسري.
وقلت: لو أن اللصوص قد مروا بنا كما مير الناس بالناس ملا نكبونـا،  

كنهم عرضوا لنا عروض اللص للمال واملتاع ال للناس، فوضـعوا فينـا   ول
األيدي الناهبة؛ ومن هذا أدركت أن ليس الشر إال حالة يتلبس ـا مـن   
يستطيع أن يتخلص منها. فإذا كان ذلك فأصل السعادة يف اإلنسان أال يعبأ 

كما ذه احلاالت مىت عرضت له، وهو ال يستطيع ذلك إال إذا، متثل الشر 
يراه واقعا يف غريه؛ فاملرأة العفيفة إذا عرضت هلا حالة من الفجور، ونظرت 
إىل نفسها وحظ نفسها، فقد تعمى وتزل؛ ولكنها إذا نظرت إىل ذلـك يف  
غريها وإىل أثره على الفاجرة، كانت كأمنا زادت على نفسها نفسا أخرى 

  تريها األشياء جمردة كما هي يف حقائقها.
وجهي تتقاذفين البقاع واألمكنـة، وأنـا أعـاين     قال: ومضيت على

األرض والسماء، وأخشى الليل والنهار، وأكابد األمل واجلوع، حىت دخلت 
البصرة دخول البعري الرازح، قطع الصحراء تأكل منه وال يأكـل منـها،   
فأنضاه السفر وحسره الكالل وحتته الثقل الذي حيمله، فجاء ببنية غري اليت 

. وكانت أيامي هذه عمرا كامال من الشـقاء، جعلـتين   كان قد خرج ا
كالدواب حتت أمحاهلا؛ ال ختتـار   أوقن أن هؤالء الناس يف احلياة إن هم إال

الدابة ما حتمل وال من حتمل، وال يترك هلا مع هذا أن ختتار الطريق وال مدة 
السري؛ وليس للدابة إال شيئان: صربها وقوا، إن فقـدما هلكـت، وإن   

  ا فيها كان ضعفها حبسب ذلك.وهن



 

٥٨ 

إن هناك أوقاتا من الشقاء والبؤس تقذف باإلنسـان وراء إنسـانيته   
وإنسانية البشر مجيعا، ال تبايل كيف وقع ويف أي واد هلك، فـال ينفـع   
اإلنسان حينئذ إال أن يعتصم بأخالق احليوان يف مثل رضاه الـذي هـو   

ى القوة، وقناعته الـيت  أحكم احلكمة يف تلك احلال، وصربه الذي هو أقو
هي أغىن الغىن، وجهله الذي هو أعلم العلم، وتوكله الذي هو إميان فطرته 
بفطرته، ال يبايل احليوان ماال وال نعيما، وال متاعا وال مرتلة، وال حظا وال 
جاها، ولن جتد محار امللك يعرف من امللك أكثر مما يعرف محار السـقاء  

وأطاقا اجلواب لقال لك األول: إن الـذي   من السقاء، ولعلك لو سألتهما
فوق ظهري ثقيل مقيت بغيض؛ ولقال لك الثاين: إن الذي يركبه خفيـف  

  سهل مسح!
ولكن بالء اإلنسان إنه حني يطوحه البؤس والشقاء وراء اإلنسانية، ال 
ينظر لغري الناس، فيزيده ذلك بؤسا وحسرة، وميحق يف نفسه ما بقي مـن  

يظا، وقناعته سخطا، ويبتليه كل ذلـك بـالفكرة   الصرب، ويقلب رضاه غ
املهلكة أعجزها أن لك أحدا فال جتد من تدمره غري صاحبها؛ فإذا هـي  
وجدت مساغا إىل الناس فأهلكت وعاثت وأفسدت، فجعلت صاحبها إما 

  لصا أو قاتال أو جمرما، أي ذلك تيسر!
أهلـها،   قال: وكنت أعرف يف البصرة فالنا التاجر من سراا ووجوه

فاستطرقته؛ فإذا هو قد حتول إىل خراسان، وليس يعرفين أحد يف البصـرة  
وال أعرف أحدا غريه، فكأمنا نكبت مرة ثانية بغارة شر من تلك، غري أا 
قطعت علي يف هذه املرة طريق أيامي، وسلبتين آخر ما بقي لنفسي، وهـو  

  األمل!



 

٥٩ 

يها إنسانا كالدابة أو ورأيت أنه ما من نزويل إىل األرض بد، فأكون ف
احلشرة: حياا ما اتفق ال ما تريد أن يتفق؛ وأنه ال رأي إال أن أسخر من 
الشهوات فأزهد فيها وأنا القوي الكرمي، قبل أن تسخر هي مين إذ جئتـها  

  وأنا الطامع العاجز!
ويف األرض كفاية كل ما عليها ومن عليها، ولكن بطريقتها هـي ال  

امت هذه الدنيا قائمة على التغيري والتبـديل وحتـول   بطريقة الناس؛ وما د
فهذا الظيب الذي يأكله األسد ال تعرف األرض أنه قد أكل  شيء إىل شيء،

وال أنه افترس ومزق، بل هو عندها قد حتول قوة يف شيء آخر ومضى؛ أما 
عند الناس فذلك خطب طويل يف حكاية أوهام من اخلوف والوجل، كما 

ية حتكيها عن أسد قد زرع حلما، فتعهـده فأنبتـه   لو اخترعت قصة خراف
فحصده فأكله، فذهب الزرع حيتج على آكله، وجعل يشكو ويقول: ليس 
هلذا زرعتين أنت، وليس هلذا خرجت أنا حتت الشمس، وليس من أجـل  

  هذا طلعت الشمس علي وعليك!
اء واإلنسان يرى بعينيه هذا التغيري واقعا يف اإلنسانية عامتها ويف األشي

مجيعها؛ فإذا وقع فيه هو ضج وسخط، كأن له حقا ليس ألحـد غـريه،   
وهذا هو العجيب يف قصة بين آدم، فال يزال فيها على األرض كلمات من 
اجلنة ال تقال هنا وال تفهم هنا؛ بل حمل االعتراض ا حني يكون اإلنسان 

 األرض هو خالدا ال يقع فيه التغيري والتبدليل. ومن هذا كان خيال اللذة يف
  دائما باعث احلماقة اإلنسانية.

قال أبو عبيد: وذهبت أعتمل بيدي وجسمي على آالم مـن الفاقـة   
والضر، ومن اخليبة واإلخفاق، ومن إجلاء املسكنة، وإحـواج اخلصاصـة؛   
فلقد رأيتين وإن يدي كيد العبد، وظهري كظهر الدابة، ورجلي كرجـل  



 

٦٠ 

رص الشمس على الـدنيا ويغيـب   األسري، وعنقي كعنق املغلول، ويطلع ق
عنها وما أعتمل إال بقرص من اخلبز، ولقد رأيتين أبذل يف صيانة كل قطرة 
من ماء وجهي سحابة من العرق حىت ال أسأل الناس، ويـا بؤسـا يل إن   

  سألت وإن مل أسأل!
وما كان ميسكين على هذه احلياة املرمقة، تأيت رمقا بعد رمق يف يـوم  

الذي مسعته يف مسجد الكوفة، وقوله فيمن قتـل   -إال كالم الشعيب-يوم 
نفسه؛ فكان كالمه نورا يف صدري يشرق منه كل يوم مع الصبح صـبح  
إلمياين. ولكن بقيت أيام نعميت األوىل وهلا يف نفسي ضربان مـن الوجـع   
كالذي جيده اروح يف جرحه إذا ضرب عليه، فكان الشـيطان ال جيـد   

الصديق وعونه، فما كان يقبل على صديق إال منفذا إيل إال منها. وفقدت 
  يف أحالمي من وراء الزمن األول!

  قال جماهد: واحلبيب؟
فتبسم الرجل وقال: إذا فرغت احلياة من الذي هو أقل من املمكـن،  
فكيف يكون فيها الذي هو أكثر من املمكن؟ إن جوع يوم واحد جيعـل  

من وما فيه ساعة واحـدة  هذه احلياة حقيقة جافية ال شعر فيها، ويترك الز
معطرة، والبؤس يقظة مؤملة يف القلب اإلنساين حترم عليه األحـالم، ومـا   

  احلب من أوله إىل آخره إال أحالم القلوب بعضها ببعض!
قال أبو عبيد: وتضعضعت هلذه احلياة املخزية وأبرمتين أيامها، ومحلت 

 وعاء مطرحـا  كأمنا اختذين -لعنه اهللا-يف امليت واحلي، ورأيت الشيطان 
على طريقه يلقي فيه القمامة، وظهر يل قليب يف وساوسه كاملدينة اخلربـة  
ضرا الوباء، فأعمر ما فيها مقربا؛ وعاد البؤس وقاح الوجه ال يستحيي، 



 

٦١ 

فال أراه إال يف أرذل أشكاله وأبردها، ولقد يكون البؤس لبعض الناس على 
  رأة الدميمة يف نقاا.شيء من احلياء فيأيت يف أسلوب معتذر كامل

إال القتل، فهذا عمر أراه كاألسري أقيم  -واهللا-وقلت لنفسي: ما هو 
على النطع وسل عليه السيف، فما ينتقم منه املنتقم بـأفظع مـن تـأخري    

  الضربة، وما يرمحه الراحم بأحسن من تعجيلها!
وبت أؤامر هذه النفس يف قتلها وأحدثها حديث املـوت، فسـددت   
رأيي فيه وقالت: ما تصنع جبسم كاملتعفن أصبح كاملقبور ال أيام له إال أيام 
انقراضه وتفتيته؟ بيد أين ذكرت كالم "الشعيب" يف ذلك الس وأنا أحفظه 

 ما أترك منه حرفا، واختذته متكلما مـع نفسـي ال   ١٣ كله، فجعلت أهذه
كالما، كنت كلما غلبين الضعف رفعت به صويت وأصغيت كما أصـغي  
إىل إنسان يكلمين فرأيت الشيطان بعد ذلك كاللص إذا طمـع يف رجـل   

  ضعيف منفرد، مث ملا جاءه وجد معه رجال ثانيا قويا فهرب!
قال أبو عبيد: ونالين روح من االطمئنان وجدت له السكينة يف قلـيب  

 الذي ال ينساه من مسع به، فكيـف الـذي رآه   فنمت، فإذا الفزع األكرب
  بعينيه؟

رأيتين ميتا يف يد غاسله يقلبه ويغسله كأنه حرقة؛ مث محلـت علـى   
النعش كأن احلاملني قد رفعوين يقولون: انظروا أيها الناس كيـف يصـري   
الناس؛ مث صلى علي اإلمام الشعيب يف مسجد الكوفة، مث دليـت يف قعـر   

  ي، وتركت وحيدا وانصرفوا!مظلمة وهيل التراب عل

                                                
 الھذ: اإلسراع في القراءة. ١٣



 

٦٢ 

وما أدري كم بقيت على ذلك مث رأيت كأمنا نفخ يف الصور وبعثرت 
األموات مجيعا، فطرنا يف الفضاء، وكانت النجوم غبارا حولنـا كتـراب   

  العاصفة يف العاصفة، وإذا حنن يف عرصات القيامة ويف هول املوقف!
؛ ورأيـت  وتوجهت بكل شعرة يف جسمي إىل الرجاء يف رمحـة اهللا 

رؤية أحزنتين، فهي كمدينة عظيمة كل أهلها صعاليك إال قليال من  أعمايل
املستورين، أرى منهم الواحد بعد الواحد يف الساعة بعد السـاعة نـدروا   

  وتبعثروا وضاعوا كأعمايل الصاحلة!
تل نفسي فرارا ا من العمر املؤمل؛ فنظرت فإذا وذكرت أين كدت أق

الزمن قد ظهر يف أبديته، ورجع املاضي حاضرا بكل ما حـوى كأنـه مل   
ميض، وإذا عمري كله ال يكاد يبلغ طرفة عني من دهر طويل، فحمـدت  
اهللا أن مل أفتد أمل اللحظة القصرية القصرية، بعذاب األبد اخلالـد اخلالـد   

  اخلالد.
عني اخللق بأنعم أهل الدنيا وأكثرهم لـذات يف تـاريخ   وجيء على أ

الدنيا كله، فصاح صائح: هذا أنعم من كان على األرض منذ خلقهـا اهللا  
  إىل أن طواها.

مث غمس هذ املنعم يف النار غمسة خفيفة كنبضة الربق، وأخـرج إىل  
  احملشر، وقيل له والناس مجيعا يسمعون: هل ذقت نعيما قط؟ قال: ال واهللا.

مث جيء بأتعس أهل األرض وأشدهم بؤسـا منـذ خلقـت األرض،    
فغمس يف اجلنة غمسة أسرع من النسيم حترك ومر، مث أخرج إىل احملشـر  

  وقيل له: هل ذقت بؤسا قط؟ قال: ال واهللا.
ومسعنا شهيق جهنم وهي تفور تكاد متيز من الغيظ؛ فأيقنت أن هلـا  

هائل، لو تضـرمت  نفسا خلقت من غضب اهللا، وخرج منها عنق عظيم 



 

٦٣ 

السماء كلها نارا ألشبهته، فجعل يلتقط صنفا صنفا مـن اخللـق، وبـدأ    
بامللوك اجلبابرة فالتقطهم مرة واحدة كاملغناطيس لتراب احلديد؛ وقـذف  
م إىل النار، مث انبعث فالتقط األغنياء املفسدين فأطارهم إليها؛ مث جعـل  

مث طرت أنا فيه، ونظرت،  يأخذ قوما قوما، وقد أجلمين العرق من الفزع؛
فإذا أنا حمتبس يف مظلمة نارية كاهلاوية، ليس حويل فيها إال قاتلو أنفسهم. 
ولو أن حبار األرض جعل فيها البحر فوق البحر فوق البحر، إىل أن جتتمع 
كلها فيكون العمق كبعد ما بني األرض والسماء، مث تسجر نـار تلظـى،   

ماقها؛ وكنت مسعت من إمامنا الشـعيب:  لكانت هي اهلاوية اليت حنن يف أع
أن عصاة املؤمنني املوحدين إذا ماتوا على إميام كـانوا يف النـار أحيـاء    
وجوارحهم موتى، ألن هذه اجلوارح قد أطاعت اهللا وسـبحته فكرمـت   
بذلك حىت على جنهم، مث يعذبون عذابا فيه الرمحة، مث خيرجون وينتظرهم 

إىل جانيب رجل قتل نفسه، فسمع قائال مـن  إميام على باب النار، فكان 
بعيد يقول ملؤمن: اخرج فإن إميانك ينتظرك. فصاح الذي إىل جانيب: وأنا، 

  أفال ينتظرين إمياين؟ فقيل له: وهل جئت به؟
ورأيت رجال ذبح نفسه يريد أن يصرخ يسأل اهللا الرمحة، فال خيـرج  

آخر قد طعن يف الصوت من حلقه، إذ كان قد فراه وبقي مفريا! وأبصرت 
قلبه مبدية، فهو هناك تسلخ الزبانية قلبه تبحث هل فيه نية صاحلة، فال تزال 

  تسلخ وال تزال تبحث!
ورأيت آخر كان حتسى من السم فمات ظمآن يتلظى جوفه، فال تزال 
تنشأ له يف النار سحابة رؤية تربق باملاء، فإذا دنت منه ورجاها، انفجرت 

  نشأ وتنفجر!عليه بالصواعق مث عادت ت



 

٦٤ 

وقال رجل: إمنا كنت جمنونا ضعيفا عاجزا فأزهقت نفسي. فنـودي:  
أوما علمت أن اهللا حياسبك على أنك عاقل ال جمنون، وقوي ال ضـعيف،  
وقادر ال عاجز؟ كنت تعقل باألقل أنك ستموت، وكنت تقوى علـى أن  

  تصرب، وكنت تقدر أن تترك الشر.
مات: "مل يكن الكمال مـن  وقال رجل عامل قد حز يف يده بسكني ف

الدنيا وال يف طبيعتها وال هو شيء يدرك"، فصرخ فيه صـوت رهيـب:   
  "ولكن من عظمة الكمال أن استمرار العمل له هو إدراكه! ".

قال أبو عبيد: مث انتصب بإزائي شيطان مارد أمحر، يلتمـع التمـاع   
دو اخلمر؟ الزجاج فيه اخلمر، فقام يف وجهي وقال: مباذا جئت إىل هنا يا ع

فما كان إال أن مسعت النداء: شفعت فيك اخلمر اليت مل تشرا، اخرج، إن 
  إميانك ينتظرك.

  فصحت: احلمد هللا! وحترك ا لساين، فانتبهت.
لقد علمت أن الصرب على املصائب نعمة كربى ال ينعم اهللا ـا إال يف  

  املصائب.
  
  
  
  


